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Prefácio

O estudo da contratação pública tem-se revestido, nos últimos anos, de particular dinamismo.

Tal facto deve-se, em primeiro lugar, às alterações verificadas no quadro legal vigente no 
plano internacional, europeu e nacional.

A modificação introduzida, em 2014, no Acordo sobre Contratos Públicos, no contexto da Or-
ganização Mundial do Comércio, bem como a aprovação pela União Europeia, no mesmo ano, de 
três novas directivas sobre contratação pública – a Directiva n.º 2014/23/UE; Directiva 2014/24/
UE e Directiva n.º 2014/25/UE – ilustram as mudanças ocorridas a nível internacional e europeu.

Por fim, a recente alteração ao Código dos Contratos Públicos, introduzida pelo Decreto-
-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, incorporou as mudanças determinadas por aqueles ins-
trumentos jurídicos internacionais.

Tudo isto determinou uma modificação no paradigma de estudo da contratação pública 
que passou a exigir uma visão interdisciplinar que associa outros ramos de direito à típica aná-
lise jus-administrativa desta área científica.

Estão em causa, nomeadamente, o Direito Internacional Económico, o Direito da União 
Europeia, o Direito da Concorrência ou o Direito Financeiro que devem ser necessariamente 
incluídos na análise e estudo da contratação pública.

Tudo isto sem esquecer outras perspectivas que podem ser igualmente consideradas en-
volvendo, por exemplo, uma dimensão económica – como seja a análise económica do direito 
– ou até uma dimensão ambiental ou social – nomeadamente no contexto da apreciação do 
novo conceito de ciclo de vida do produto, introduzido pelas directivas de 2014 e, mais recen-
temente, pelo Código dos Contratos Públicos revisto.

Todas estas perspectivas e dimensões foram, aqui e ali, reflectidas nos trabalhos que agora 
se publicam.

Trata-se de estudos de inegável qualidade, concluídos no âmbito de cursos de pós-gradua-
ção ou de mestrado realizados na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.

Estes ensaios procedem a uma análise da contratação pública a nível internacional – no 
âmbito da Organização Mundial do Comércio ou de alguns países específicos -, a nível europeu 
– apresentando-se estudos sobre algumas das questões mais relevantes que têm sido colo-
cadas a propósito das directivas sobre contratação pública, como sejam a noção de interesse 
transfronteiriço certo; a contratação in-house; a divisão do contrato em lotes; o self-cleaning; 

Voltar ao índice
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a contratação pública ecológica ou o conceito de propostas anormalmente baixas - e, por fim, 
relativamente a Portugal, sendo editados trabalhos que analisam a dimensão nacional da 
contratação pública.

Procura-se, desta forma, promover novas dimensões do estudo da contratação pública em 
Portugal, por vezes negligenciadas.

Agradece-se a todos os que aceitaram publicar os respectivos trabalhos nesta edição. 

Uma palavra é igualmente devida à Dra. Natália Leite, do Instituto Europeu da Faculdade 
de Direito da Universidade de Lisboa, pelo empenho e cuidado que colocou na publicação 
deste e-book.

Nuno Cunha Rodrigues

Vice-Presidente do Instituto Europeu 
Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa
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DIREITO INTERNACIONAL DA  
CONTRATAÇÃO PÚBLICA

Voltar ao índice



DIREITO INTERNACIONAL E EUROPEU DA CONTRATAÇÃO PÚBLICA 8

–(*)1  Costa2

Introdução; 1. Os Antecedentes – Breve referência; 1.1 O Acordo relativo 
a Aquisições Públicas; 2. A contratação pública no âmbito da Organiza-
ção Mundial do Comércio (OMC) - O Acordo sobre os Contratos Públicos 
(ACP); 2.1 Algumas manifestações dos princípios estruturantes do ACP; 
2.2 Os procedimentos previstos no ACP – nótula; 3. O quadro jurídico eu-
rocomunitário de contratação pública e a vinculação da União Europeia 
ao ACP; 3.1 O actual panorama jurídico da contratação pública europeia 
- As novas Directivas comunitárias; 3.2 A União Europeia e o novo ACP 
revisto; Considerações finais; Bibliografia principal

INTRODUÇÃO

O acesso universal aos mercados, a emergência das novas economias, o aumento produtivo e cogniti-
vo das sociedades e o aparecimento de novos meios de comunicação e de informação que se registaram, 
fundamentalmente, a partir da segunda metade do século XX, em muito contribuíram para que se gerasse 
um autêntico processo globalizado, em rede, de informação, de criação de riqueza e de internacionaliza-
ção das próprias sociedades e organizações, levando a que a economia mundial começasse a operar num 
contexto diferente daquele que a havia caracterizado no século anterior. Ao abarcar o Mundo inteiro como 
campo de actuação, o comércio internacional de hoje acaba inevitavelmente por ter de se submeter à 
esfera de intervenção de organismos internacionais, sejam eles de carácter universal ou regional, o que, 
desde logo, impossibilita que o próprio legislador nacional possa estabelecer, com inteira liberdade e auto-
nomia, a sua própria concepção de mercado e o modo de operar, tanto das entidades públicas, quanto das 
entidades privadas desse mesmo Estado, ficando, assim, sujeito a parâmetros e princípios jurídicos cujos 
contornos, características e regras transcendem já o seu âmbito de competência.

Mas, se é esta a realidade com que nos deparamos em termos do comércio internacional em geral, 
realidade semelhante observamos quando nos debruçamos sobre a contratação pública em particular, 
pois também nesta sede assistimos, nos dias de hoje, a uma influência cada vez mais acentuada das regras 

1 O presente texto constitui uma versão reduzida e resumida do trabalho apresentado no âmbito da Pós-Graduação “As No-
vas Fronteiras da Contratação Pública”, realizada na Faculdade de Direito de Lisboa, no ano lectivo 2012/2013. Paralelamente, e sem 
perder de vista o tema de fundo, impôs-se uma actualização de diversas refererências ao quadro legal internacional e comunitário 
então vigentes e, bem assim, de alguns endereços electrónicos consultados.

2 Jurista, Mestre em Direito.

A relevância do Acordo sobre Contratos Públicos  
da Organização Mundial do Comércio no espaço 
eurocomunitário 

Contributos para a sua contextualização

Sara Santos Costa
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internacionais(3). Para este fenómeno de internacionalização dos contratos públicos concorreram razões de 
diversa ordem, cumprindo, de entre elas, destacar o facto de as próprias relações contratuais serem cada 
vez mais universalizadas, de modo a que os Estados possam conseguir novos parceiros, sejam eles privados 
ou até mesmo entidades públicas de outros Estados.

Estas relações em rede determinam que a tradicional ideia de que tais contratos se deveriam reger 
pelo direito interno do Estado da entidade pública(4) que o celebra deixe de poder continuar a ter acolhi-
mento, uma vez que essas entidades “estrangeiras”, esses novos parceiros internacionais, não podem estar 
sujeitos aos particularismos da política nacional dos Estados e, consequentemente, à insegurança daí re-
sultante, nem à “natural” tendência de proteccionismo desses mesmos Estados em relação aos operadores 
económicos nacionais(5).

Neste contexto, esta nova realidade passou, assim, a ser objecto de atenção por parte de instâncias in-
ternacionais, procurando-se alcançar uma harmonização das regras de contratação pública, sob a égide de 
determinados princípios, como sejam o da igualdade, o da não discriminação em razão da nacionalidade e 
o da transparência, princípios esses que se encontram espelhados quer ao nível do Acordo sobre Contratos 
Públicos (ACP) celebrado no seio da Organização Mundial do Comércio, quer ao nível das normas sobre 
contratação pública da União Europeia.

Uma vez que a União Europeia, enquanto Parte do referido Acordo sobre Contratos Públicos, se en-
contra vinculada ao respeito das condições nele impostas, consideramos de alguma utilidade procurar 
contextualizá-lo face ao quadro jurídico europeu da contratação pública, sendo, pois, esse enquadramento 
que, ainda que de forma sumária, procuraremos delinear nas páginas seguintes.

1. OS ANTECEDENTES – Breve referência

As graves consequências deixadas pela Segunda Guerra Mundial levariam a que se relançasse a ideia 
da criação de um organismo supranacional destinado, não só, a manter a paz e a segurança internacionais, 
mas igualmente a realizar a cooperação internacional(6), desiderato este que daria origem a que, em 1945, 
fosse criada a Organização das Nações Unidas (ONU). Para a implementação dos seus objectivos, a ONU 
criaria vários organismos especializados, dedicados a desenvolver esforços em áreas específicas, designa-

3 Como observa Suzana Tavares da Silva, a construção de uma nova ordem económica global, fez surgir uma nova reali-
dade, que se traduz na necessidade de subordinar as decisões fundadas na legislação nacional aos princípios gerais de direito 
com acolhimento internacional, com o consequente impacto extraterritorial dessas mesmas decisões e com a subsequente sub-
ordinação dos actos do poder público ao controlo jurisdicional de entidades supranacionais vd. SUZANA TAVARES DA SILVA, Um 
Novo Direito Administrativo? Como exemplo desta nova realidade aplicada à contratação pública, apresenta a autora o caso 
Deloitte & Touche LLP v. Ministério das Obras Públicas e dos Serviços Governamentais do Canadá (Proc.º PR-2005-044). O Tribunal 
Canadiano do Comércio Exterior, na sua sentença proferida em 11 de Maio de 2006, viria a considerar que, ao não fornecer, nas 
peças do procedimento, os elementos que seriam analisados para avaliar as propostas, o Ministério das Obras Públicas cana-
diano havia violado as regras internacionais sobre contratação pública constantes do Tratado Norte-Americano de Livre Comércio 
(ou, na sigla inglesa, NAFTA - North American Free Trade Agreement, concluído entre o Canadá, os Estados Unidos e o México) 
e, bem assim, do Acordo sobre os Contratos Públicos da Organização Mundial do Comércio, condenando, consequentemente, o 
Ministério canadiano a indemnizar a Deloitte & Touche LLP.

4 Entendendo-se aqui por entidade pública não só os organismos do Estado, mas igualmente as autarquias locais e os 
organismos de direito público, como sejam as empresas públicas e os institutos públicos.

5 MARIA JOÃO ESTORNINHO, Direito Europeu dos Contratos Públicos – Um Olhar Português, pág. 30 e, da mesma autora, 
Curso de Direito dos Contratos Públicos – Por uma Contratação Pública Sustentável, pág. 66. No mesmo sentido, MIGUEL ASSIS 
RAIMUNDO, A Formação dos Contratos Públicos – Uma Concorrência Ajustada ao Interesse Público, pág. 516.

6 Objectivos esses que, no fundo, se traduziam na reedição dos propósitos que haviam norteado a criação da Sociedade 
das Nações após a Primeira Guerra Mundial.

Voltar ao índice
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damente, aquela que viria a ser a Organização Mundial do Comércio (OMC), criada em 1995, na decorrência 
da 8ª Conferência(7) realizada no âmbito do Acordo Geral sobre Pautas Aduaneiras e Comércio, comummente 
conhecido como GATT(8). O Acordo GATT, cuja vigência se iniciou em 1 de Janeiro de 1948, em resultado da 
vontade dos Estados em eliminar os obstáculos às trocas comerciais, viria, assim, responder com uma tendên-
cia liberalizadora à política proteccionista até então vigente. Porém, este Acordo excluía contratação pública 
dessa tendência liberalizadora, ao exceptuá-la expressamente das obrigações de tratamento nacional e de 
não discriminação em relação aos bens e produtores dos demais Estados-parte do Acordo(9).

1.1 - O Acordo relativo a Aquisições Públicas

O primeiro esforço para incluir a contratação pública no seio da regulação internacional viria apenas 
a ocorrer na sequência das negociações da 7ª conferência no âmbito do GATT, a Ronda de Tóquio (1973-
1979), dando lugar ao Acordo relativo a Aquisições Públicas (AAP) assinado em 1979(10), e cuja vigência 
se iniciou em 1981(11). Antes da Ronda de Tóquio, as aquisições efectuadas pelas entidades públicas eram 
reservadas, na sua grande maioria, aos produtores nacionais dos respectivos Estados(12), o que constituía 
um entrave às trocas comerciais. Esta situação faria nascer a necessidade não só de abolir o proteccio-
nismo dos Estados em matéria de contratos públicos, como de reconhecer a importância da liberalização 
deste tipo de contratos para uma melhor gestão dos dinheiros públicos e, consequentemente, na corres-
pondente redução das despesas públicas(13). O Acordo saído da Ronda de Tóquio, assentando nos princípios 
da igualdade de tratamento e da não discriminação entre fornecedores nacionais e estrangeiros(14), esta-
belecia todo um conjunto de regras em matéria de formação de contratos(15), desde procedimentos pré-
-contratuais à publicitação de anúncios, ao modo de apresentação de propostas, formalidades e critérios 

7 Para maiores desenvolvimentos quanto às sete primeiras conferências, vd. EDUARDO RAPOSO DE MEDEIROS, Organi-
zação Mundial de Comércio (OMC) in Organizações Internacionais, João Mota de Campos (coord.) págs. 325 a 330.

8 General Agreement on Tariffs and Trade. O GATT – que constituiu o primeiro instrumento multilateral de normas sobre o 
comércio internacional e o único que regulou as trocas comerciais internacionais de 1948 até 1995, data da criação da Organização 
Mundial de Comércio (OMC) - consistia num fórum que se organizava prioritariamente por rondas de negociações multilaterais 
sobre comércio, a primeira das quais teve lugar em 1947, envolvendo 23 países. Nessa data, os 23 Estados presentes acordaram na 
adopção do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, após uma tentativa não conseguida de criação de uma organização internacional 
de comércio. No entanto, seria a oitava ronda de negociações, a chamada Ronda do Uruguai, decorrida entre 1986 e 1994, que se 
revelaria a mais abrangente, nela tendo participado 123 países. A sua Acta Final, assinada em Abril de 1994, em Marraquexe marca-
ria a criação da Organização Mundial de Comércio, lançando, assim, as bases do novo sistema comercial internacional. No mesmo 
ano, este Acordo seria aprovado, para ratificação, por Portugal através da Resolução da Assembleia da República nº 75-B/94, de 27 
de Dezembro (publicada no Diário da República, Série I-A, 5º Suplemento, de 27 de Dezembro de 1994).

9 Alínea a) do nº 8 do Artigo III (disponível em http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_e.pdf). A este 
propósito vd WANG PING, Coverage of the WTO’s Agreement on Government Procurement: Challenges of Integrating China and 
other Countries with a Large State Sector into the Global Trading System, in Journal of International Economic Law, Volume 10, 
Number 4, pág.ªs 888 e 889 e ROBERTO LAGUADO GIRALDO, A Critic to the Objectives of the Global Public Procurement Initiatives 
in the Context of the WTO, in International Law: Revista Colombiana de Derecho Internacional, Nº 5, pág. 223.

10 Os países que assinaram o Acordo foram os países da, então, CEE, os países da EFTA, os Estados Unidos, o Canadá, o 
Japão, Hong-Kong, Singapura e Israel. O texto do Acordo pode ser consultado em http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/
tokyo_gpr_e.pdf, encontrando-se igualmente disponível uma versão mais completa deste, porquanto permite a consulta dos 
respectivos anexos, em http://gatt.stanford.edu/page/home.

11 Vigência essa que perdurou até 1996, momento em que, por sua vez, entrou em vigor o ACP (ou, na sigla inglesa, GPA 
- Government Procurement Agreement), de que trataremos no ponto seguinte da nossa exposição.

12 EDUARDO RAPOSO DE MEDEIROS, Organização Mundial de Comércio (OMC) in Organizações Internacionais, pág. 329. A 
propósito dos regimes preferenciais dos Estados, vd. CLÁUDIA VIANA, Os Princípios Comunitários na Contratação Pública, pág. 48 a 52.

13 CLÁUDIA VIANA, Os Princípios Comunitários na Contratação Pública, pág. 76 e MIGUEL ASSIS RAIMUNDO, A Formação 
dos Contratos Públicos – Uma Concorrência Ajustada ao Interesse Público, pág. 518.

14 Conforme se estatuía expressamente no Artigo II e ainda nos nºs 2e 5 do Artigo V.

15 CLÁUDIA VIANA, Os Princípios Comunitários…, pág. 76. No mesmo sentido, MÁRIO ESTEVES DE OLIVEIRA e RODRIGO 
ESTEVES DE OLIVEIRA, Concursos Públicos e Outros Procedimentos de Contratação Pública, pág. 73.
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de adjudicação e deveres de informação, passando ainda por um mecanismo de resolução de litígios 
entre os Estados-partes(16). Porém, ainda que este Acordo tenha constituído um inquestionável avanço 
relativamente ao estado de arte da contratação pública internacional então existente, não deixava, 
mesmo assim, de conter as suas fragilidades quanto ao seu âmbito de aplicação, fragilidades essas 
que se sentiam quer em termos subjectivos, quer objectivos(17). Com efeito, por um lado, a ele estavam 
sujeitas apenas as entidades sob controlo directo ou substancial por parte dos Estados, nelas se incluin-
do as agências governamentais que os respectivos Estados tivessem identificado como subordinadas 
ao Acordo(18), e, por outro, as aquisições reguladas eram apenas as de fornecimentos de bens (não 
contemplando, portanto, outro tipo de aquisições, designadamente, os serviços(19) e as empreitadas) 
e, para além disso, era apenas aplicável desde que o respectivo valor fosse igual ou superior ao limiar 
fixado em 150.000 DSE(20). Acresce que o mecanismo de resolução de litígios, que como se referiu, 
apenas funcionava entre Estados (e não entre operadores económicos), poderia culminar com a sus-
pensão do Acordo em relação a outro Estado(21)(22). Este Acordo viria a ser incorporado no ordenamento 
jurídico comunitário através da Decisão do Conselho 80/271/CEE, de 10 de Dezembro(23). Mais tarde, 
em Fevereiro de 1987, o Acordo viria a ser alterado(24), baixando o seu limiar de aplicação para 130.000 
DSE e passando a incluir os contratos de leasing na sua regulamentação, tendo o Conselho procedido 
à incorporação de tais modificações no ordenamento jurídico comunitário através da Decisão 87/565/
CEE, de 16 de Novembro do mesmo ano(25).

16 Artigo VII, embora tal mecanismo não fosse aplicável a litígios entre operadores económicos.

17 CLÁUDIA VIANA, Os Princípios Comunitários…, págs. 76 e 77, MÁRIO ESTEVES DE OLIVEIRA e RODRIGO ESTEVES DE 
OLIVEIRA, Concursos Públicos …, pág. 73 e MIGUEL ASSIS RAIMUNDO, A Formação dos Contratos Públicos…, pág. 517.

18 Conforme se preceituava na alínea c) do nº 1 do seu Artigo I, constando a listagem dessas entidades do Anexo I ao 
Acordo. Para uma melhor compreensão da tipologia de entidades abrangidas pelo AAP, vd. ainda o respectivo Guia Prático, 
datado de 1989 (“Practical Guide to the GATT Agreement Government Procurement”), no qual, não obstante resultar já de mo-
dificações posteriores, se elucida que o Acordo, sendo apenas aplicável às entidades enunciadas no seu Anexo I, não abrangia 
as aquisições a realizar pelos governos regionais ou locais e, bem assim, pelas respectivas autoridades, ainda que tais aquisições 
fossem realizadas através de fundos dos Governos centrais ou federais (disponível em http://www.wto.org/gatt_docs/English/
SULPDF/91410008.pdf).

19 Aliás, embora o Acordo fosse aplicável à contratação de serviços acessórios ou complementares relativamente a for-
necimentos de bens - desde que o valor de tais serviços não fosse superior ao dos bens fornecidos - a contratação de serviços 
propriamente dita era expressamente excluída do seu âmbito de aplicação, conforme resultava da parte final do segundo pará-
grafo da alínea a) do nº 1 do seu Artigo I.

20 Direitos de Saque Especiais. Este limiar encontrava-se expressamente fixado na alínea b) do nº 1 do Artigo I.

21 CLÁUDIA VIANA, Os Princípios Comunitários…, pág. 78.

22 Esta possibilidade encontrava-se prevista no nº 14 do Artigo VII. De acordo com este artigo, se, perante um diferendo, 
uma ou várias Partes envolvidas não aceitassem as recomendações do Comité de Compras do Sector Público, este, caso consid-
erasse que as circunstâncias eram suficientemente graves para justificar tal medida, poderia autorizar que uma ou várias dessas 
Partes suspendessem total ou parcialmente o Acordo em relação a outra Parte, suspensão essa que seria autorizada pelo período 
de tempo que fosse entendido como necessário. A este propósito cumpre referir que, em conformidade com os dados disponibi-
lizados pela Organização Mundial do Comércio, durante a vigência do AAP terão sido resolvidos três diferendos directamente 
relacionados com a contratação pública: o caso CEE (GPR/21 - 31S/278), de 1984, que teve na origem a questão suscitada pelos 
Estados Unidos relativamente à prática, levada a cabo pela CEE, de deduzir o IVA para determinar se o valor dos contratos era 
igual ou superior ao limiar a partir do qual se deveria aplicar o Acordo, uma vez que o Acordo não previa a realização de quais-
quer deduções; o caso Estados Unidos (GPR.DS1/R), de 1992, o qual teve na origem um processo de consulta da Comunidade 
Económica Europeia aos Estados Unidos relativamente à compra, por parte de uma entidade pública norte-americana, de um 
sistema de cartografia por sonar, em cujo procedimento concursal se exigia que o sistema fosse produzido nos Estados Unidos, 
e ainda o caso Noruega (GPR.DS2/R), de 1992, motivado por um processo de consulta dos Estados Unidos à Noruega em virtude 
desta ter adquirido, directamente a um operador económico norueguês, um sistema de cobrança electrónica de portagens para 
a cidade de Trondheim, sem ter aberto o procedimento à concorrência. Estes dados encontram-se disponíveis em http://www.
wto.org/english/tratop_e/gproc_e/disput_e.htm.

23 Publicada no JO L 71, de 17 de Março de 1980.

24 Alteração essa que entrou em vigor em 1988 (disponível em  http://gatt.stanford.edu).

25 Publicada no JO L 345, de 9 de Dezembro de 1987.
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Ora, tendo sido um Acordo de que a, então, CEE foi parte, tal teria, necessariamente, de ter repercus-
sões em termos do próprio ordenamento jurídico comunitário de contratação pública. Com efeito, embora 
tanto as normas constantes do Acordo quanto a Directiva comunitária respeitante à celebração de contra-
tos de fornecimento então existente(26) regulassem as fases da preparação e adjudicação dos contratos, e a 
maior parte das normas comunitárias fossem mais precisas e completas(27), verificava-se que as normas do 
Acordo concediam, não só, uma maior protecção aos operadores económicos, obrigando as entidades ad-
judicantes a fundamentar as decisões de adjudicação e a delas informar os interessados(28), como incluíam 
os contratos de leasing(29), pelo que se mostrava necessário atribuir aos operadores económicos comunitá-
rios um tratamento tão favorável quanto o concedido aos operadores económicos dos países subscritores 
do Acordo(30), situação que viria a culminar com a adopção da Directiva 80/767/CEE(31) e, mais tarde, na 
sequência da alteração ao Acordo operada em 1987, com a Directiva 88/295/CEE(32).

2. A CONTRATAÇÃO PÚBLICA NO ÂMBITO DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO (OMC)  
- O Acordo sobre os Contratos Públicos (ACP)

Mais tarde, na decorrência das negociações da Ronda do Uruguai, seria assinado, em 15 de Abril 
de 1994, em Marraquexe, em simultâneo, portanto, com a criação da Organização Mundial de Comércio 
(OMC), o Acordo sobre os Contratos Públicos (ACP)(33), vindo, assim, a suceder ao Acordo sobre Aquisições 
Públicas saído da Ronda de Tóquio(34). Através deste Acordo, e com o objectivo de liberalizar a contratação 
pública, procurou-se criar um quadro regulador de uma série de direitos e de obrigações(35), baseado na 

26 Tratava-se da Directiva 77/62/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1976, relativa à coordenação dos processos de 
celebração dos contratos de fornecimento de direito público, publicada no JO L 13, de 15 de Janeiro de 1977.

27 CLÁUDIA VIANA, Os Princípios Comunitários…, pág. 77. Completude e explicitação essa que se verificava, desde logo, 
em termos de precisão terminológica, definindo o conceito de “entidade adjudicante” (alínea b) do Artigo 1º), a que se associava 
uma melhor sistematização das directrizes por que se deveriam pautar os vários procedimentos.

28 Nº 5 do Artigo VI do Acordo (ex-nº 4, em virtude da renumeração que lhe foi introduzida pela modificação operada em 
1987). Embora esse dever de informação não se circunscrevesse à fase de adjudicação, uma vez que as entidades adjudicantes 
estavam igualmente obrigadas a informar, a pedido de qualquer fornecedor interessado, as razões pelas quais o seu pedido para 
se qualificar para a lista de fornecedores havia sido rejeitado, ou quais as razões pelas quais não havia sido convidado ou admitido 
ao procedimento (nº 3 do mesmo preceito, ex-nº 2).

29 () Fruto da nova redacção dada à alínea a) do nº 1 do Artigo I do Acordo pela modificação de 1987.

30 CLÁUDIA VIANA, Os Princípios Comunitários…, pág. 77.

31 Publicada no JO L 215, de 18 de Agosto de 1980. Esta Directiva adaptou e completou, no que diz respeito a certas enti-
dades adjudicantes, a Directiva 77/62/CEE.

32 Publicada no JO L 127, de 20 de Maio de 1988, que alterou a Directiva 77/62/CEE e revogou certas disposições da Di-
rectiva 80/767/CEE.

33 O ACP (ou GPA - Government Procurement Agreement) de 1994, cuja vigência se iniciou em 1 de Janeiro de 1996, é 
constituído por vinte e quatro artigos e 4 Apêndices que constituem parte integrante do Acordo e que são necessários à sua cor-
recta interpretação e aplicação. Cumpre assinalar que na versão revista do ACP aprovada em 2012, de que mais adiante tratare-
mos (e que, para maior clareza de exposição e passando a imprecisão terminológica, passaremos a designar por “ACP de 2012”), 
o Apêndice I é constituído por 7 anexos: nos anexos 1 a 3, mantém-se o mesmo princípio do ACP de 1994 quanto ao elenco de 
entidades; por sua vez, os anexos 4 a 6, comportam, respectivamente, os bens que recaem no âmbito de aplicação objectiva do 
Acordo (igualmente mediante uma enumeração positiva e negativa), os serviços (anexo 5) e os trabalhos de construção; por fim, 
o anexo 7 contém as “Notas Gerais” e as derrogações à aplicação do Acordo. Com o objectivo de normalizar as referências que as 
autoridades e entidades adjudicantes utilizam para caracterizar o objecto dos seus contratos, a classificação dos bens, serviços e 
obras, tanto no ACP de 1994, quanto no ACP de 2012, é efectuada por referência à Classificação Central de Produtos das Nações 
Unidas («CPC») (disponível em https://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=9&Lg=3), o que, aliás, tem correspondên-
cia no Vocabulário Comum para os Contratos Públicos da União Europeia (“CPV”).

34 CLÁUDIA VIANA, Os Princípios Comunitários…, pág. 79 e MIGUEL ASSIS RAIMUNDO, A Formação dos Contratos Públi-
cos…, pág. 518.

35 Cuja necessária concretização competiria aos Estados-partes, através da respectiva legislação nacional - MÁRIO ES-
TEVES DE OLIVEIRA e RODRIGO ESTEVES DE OLIVEIRA, Concursos Públicos …, pág. 74.
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consagração expressa dos princípios da igualdade de tratamento, da não discriminação, da transparência e 
da publicidade dos procedimentos, princípios estes que, numa perspectiva abrangente, constituem peças 
fulcrais para a abertura e promoção da concorrência neste sector(36), embora não deixando de estar con-
trabalançados com uma especial preocupação relativamente aos países em desenvolvimento, conferindo 
a estes últimos um tratamento especial e diferenciado(37)(38).

Relativamente ao seu âmbito de aplicação, quer subjectivo, quer objectivo, diremos que, no que se 
refere ao primeiro, o ACP será aplicável em função do tipo de entidade adjudicante, abrangendo quer as 
entidades da administração central, regional e local, quer organismos de direito público(39), quer ainda 
entidades públicas que operem nos sectores da água, energia, transportes e telecomunicações, sendo 
consideradas entidades adjudicantes e, por conseguinte, sujeitas ao ACP, as que constam do seu Apêndice 
I, mais concretamente dos seus Anexos 1 a 3(40). No que tange ao segundo, ou seja, quanto ao seu âmbito 
de aplicação objectivo, este é delimitado quer pelo tipo de contrato em causa(41), quer pelo respectivo va-
lor, cujos limiares variam entre os 130.000 DSE e os 5.000.000 DSE, dependendo do tipo de contrato e da 
entidade adjudicante(42).

36 O que, aliás, encontra igualmente reflexo no nº 4 do Artigo VI do ACP de 1994, ao estabelecer-se que as entidades 
adjudicantes não poderão receber, por parte de um operador que tenha interesse no contrato, assessoria susceptível de excluir a 
concorrência. Porém, embora as mais recentes orientações jurisprudenciais do Tribunal de Justiça da União Europeia (espelhadas 
aliás, quer nas novas Directivas sobre contratação pública, quer, ao nível nacional, na alteração ao Código dos Contratos Públicos, 
ainda em vigor, operada pelo Decreto-Lei nº 149/2012, de 12 de Julho) apontem no sentido de não dever constituir obstáculo à 
participação de uma dada entidade num determinado procedimento o simples facto de essa mesma entidade ter prestado asses-
soria ou apoio técnico na preparação das respectivas peças procedimentais, sem que lhe seja facultada a oportunidade de provar 
que, nas circunstâncias do caso concreto, a experiência por ela adquirida não foi susceptível de falsear a concorrência (Acórdão 
Fabricom, Proc.º C-21/03 e C-34/03), apesar disso, dizíamos, o ACP de 2012 não parece ter acolhido esse entendimento, ou, pelo 
menos, não o fez de forma expressa, uma vez que, de acordo com o preceituado no nº 5 do seu Artigo X, “as entidades adjudi-
cantes não receberão, nem aceitarão, de modo que possa ter por efeito excluir a concorrência, assessoria que possa ser utilizada 
na preparação ou adopção de qualquer especificação técnica para uma determinada aquisição, de uma entidade que possa ter 
interesse comercial nessa aquisição” (tradução livre da versão do Acordo em língua espanhola).

37 MÁRIO ESTEVES DE OLIVEIRA e RODRIGO ESTEVES DE OLIVEIRA, Concursos Públicos …, pág. 74.

38 Cfr. Artigo V do ACP de 1994, contendo o ACP de 2012 idêntica disposição igualmente no seu Artigo V.

39 Todavia, o ACP não fornece uma definição de organismo de direito público, limitando-se a estabelecer algumas das suas 
características. Assim, nos termos do Anexo 2 do Acordo, entende-se por organismo de direito público, qualquer organismo, criado 
para satisfazer especificamente necessidades de interesse geral que não tenha carácter industrial ou comercial, dotado de perso-
nalidade jurídica e cuja actividade seja maioritariamente financiada pelo Estado, pelas entidades territoriais ou outros organismos 
de direito público, ou cuja gestão esteja submetida a um controlo por parte destes últimos ou ainda cujos órgãos de administração, 
de direcção ou de fiscalização sejam constituídos por membros em que mais de metade seja nomeada pelo Estado, pelas entidades 
territoriais ou por outros organismos de direito público (tradução livre da versão do Acordo em língua espanhola). Esta caracteriza-
ção de organismo de direito público encontra reflexo semelhante no Anexo 2 do Apêndice I do ACP de 2012.

40 Mantendo-se a mesma formulação no ACP 2012, de acordo com o preceituado na alínea o) do seu Artigo I.

41 Abrangendo, diferentemente do que sucedia no Acordo sobre Aquisições Públicas (AAP), não apenas o fornecimento de 
bens, mas também a contratação de empreitadas e de serviços. Vd. MARGARET LIANG, Government Procurement at GATT/WTO: 
25 Years of Plurilateral Framework, pág. 280 (disponível em https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1019730).

42 Assim, da conjugação do Artigo I com os quatro Anexos do Apêndice I, resulta que o ACP de 1994 será aplicável:
1) Aos contratos de fornecimento e aos de serviços (neste último caso, desde que tais serviços constem do Anexo 4), celebrados por:

a) entidades da administração pública central, cujo valor seja igual ou superior a 130.000 DSE (Anexo 1),
b) entidades regionais e locais e organismos de direito público, cujo valor seja igual ou superior a 200.000 DSE (Anexo 2),
c) entidades que operem nos sectores especiais (ou seja, água, energia, transportes e telecomunicações), cujo valor seja 

igual ou superior a 400.000 DSE (Anexo 3);
2) Aos contratos de empreitada de obras públicas constantes do Anexo 5 (e independentemente da natureza da entidade 

adjudicante), cujo valor seja igual ou superior a 5.000.000 DSE.
Por sua vez, o nº 2 do Artigo II estabelece regras quanto ao modo de determinar o valor do contrato, determinando que, para tal, 
deverão ser tidas em conta “todas as formas de remuneração, incluindo eventuais prémios, honorários, comissões e juros a receber”.
No ACP de 2012 são mantidos os mesmos limiares de aplicação, sendo que, no que respeita ao modo de determinação do valor 
do contrato, se estabelece que, para o respectivo apuramento, a entidade adjudicante deverá incluir o valor máximo da aquisição 
ao longo toda a sua duração, independentemente de esta vir a ser adjudicada a um ou a mais operadores económicos, devendo 
ter ainda em conta todas as formas de remuneração, incluindo prémios, taxas, comissões, juros e ainda, caso se preveja a possi-
bilidade de opções, o respectivo valor total das mesmas (nº 6 do Artigo II do ACP de 2012).
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2.1 – Algumas manifestações dos princípios estruturantes do ACP

Se atentarmos aos princípios consagrados no ACP, verificamos que o princípio da igualdade de trata-
mento e da não discriminação encontram, desde logo, a sua consagração expressa nos nºs 1 e 2 do Artigo 
III do Acordo(43), ao estabelecer, por um lado, que cada Estado-parte se obriga a conceder imediata e incon-
dicionalmente aos produtos, serviços e fornecedores de outros Estados-parte um tratamento não menos 
favorável do que aquele que é concedido aos produtos, serviços e fornecedores nacionais ou de qualquer 
outro Estado-parte e, por outro, que cada Estado-parte deverá, não só, assegurar ainda que as suas entida-
des não tratarão um fornecedor estabelecido nesse Estado-parte de forma menos favorável do que outro 
fornecedor estabelecido localmente, com base no grau de controlo ou de participação estrangeira, mas 
também, que as suas entidades não exercerão qualquer discriminação contra fornecedores estabelecidos 
localmente, com base no país de produção do bem ou serviço fornecido, desde que esse país seja, também 
ele, Estado-parte no Acordo(44). O princípio da não discriminação encontra ainda reflexos no Artigo IV do 
Acordo, sob a epígrafe regras de origem(45), nos termos do qual, cada Estado-parte se compromete a não 
aplicar aos produtos ou serviços importados de outros Estados-parte, ou por eles fornecidos no âmbito 
de contratos públicos regulados pelo Acordo, regras de origem diferentes das que, no momento em que 
se realiza a transacção, forem aplicadas às importações ou ao fornecimento desses mesmos produtos ou 
serviços que sejam provenientes desse Estado-parte.

No que respeita aos princípios da transparência e da publicidade dos procedimentos, verifica-se que a 
grande maioria das disposições do ACP é dedicada à fase de formação dos contratos(46), sempre numa base 
igualitária e não discriminatória, regulando quer os tipos de procedimentos(47) e as regras que haverão de 
nortear o respectivo modo de qualificação e de selecção dos interessados, a obrigatoriedade de publicita-
ção dos procedimentos, os prazos a ter em conta para apresentação de propostas e respectivo modo de 
entrega, quer ainda os critérios de adjudicação(48)(49). Para além disso, e em nome de uma concorrência que 

43 A que correspondem igualmente os nºs 1 e 2 do Artigo IV do ACP de 2012.

44 Assentando, assim, no Princípio da Reciprocidade.

45 A que corresponde o nº 5 do Artigo IV do ACP de 2012.

46 Do Artigo VII ao XVI, portanto 10 artigos, num conjunto dos 24 que compõem o Acordo de 1994. Embora no nº 1 do 
Protocolo através do qual se modifica o ACP de 1994, se refira expressamente que o Preâmbulo, os artigos I a XXIV e os Apêndices 
do Acordo de 1994 serão suprimidos e substituídos pelas disposições estabelecidas em anexo ao referido Protocolo, no articu-
lado desse anexo (que constitui a versão revista do Acordo e a que nos temos vindo a referir como ACP de 2012) mantém-se, 
mesmo assim, idêntica preocupação (do Artigo VII ao Artigo XVI do ACP de 2012, ou seja, igualmente 10 artigos no total dos 22 
Artigos que o compõem).

47 Ou processos, na terminologia do ACP de 1994, os quais poderão ser públicos, selectivos e limitados. Na primeira 
situação, todos os operadores interessados poderão apresentar proposta; na segunda, apenas poderão apresentar proposta 
os operadores que, para esse efeito, tenham sido convidados pela entidade adjudicante; e, na terceira, a entidade adjudicante 
contacta individualmente o fornecedor a contratar, desde que se verifiquem determinadas condições – cfr. nº 3 do Artigo VII do 
ACP de 1994). No ACP de 2012, mantém-se a mesma tipologia de procedimentos (alínea a) do nº 4 do Artigo IV do ACP de 2012).

48 Critérios esses que deverão, desde logo, ser dados a conhecer aos interessados, incluindo todos os factores, para além 
do preço, que serão tidos em conta aquando da avaliação das propostas (alínea h) do nº 2 do Artigo XII do ACP de 1994, a que 
corresponde, por sua vez, a alínea c) do nº 7 do Artigo X do ACP de 2012).

49 () Estabelecendo ainda quanto a esta matéria que, “salvo se decidir não celebrar o contrato por razões de interesse pú-
blico, a entidade fará a adjudicação ao proponente que tenha sido reconhecido como plenamente capaz de executar o contrato e 
cuja proposta, quer se refira a produtos ou serviços nacionais quer a produtos ou serviços de outras partes, seja a proposta mais 
baixa ou aquela que se tenha concluído ser a mais vantajosa de acordo com os critérios de avaliação específicos indicados nos 
anúncios ou na documentação relativa ao contrato” (Artigo XII, nº 4, alínea b) do ACP de 1994). Certamente fruto da evolução 
entretanto registada no âmbito da contratação pública a nível mundial e de as entidades adjudicantes estarem cada vez mais 
cientes da importância do Princípio da Não Discriminação, verificamos que, embora o preceito tenha uma redacção semelhante, 
no ACP de 2012 não foi feita menção a este princípio (ainda que de modo indirecto, como o fazia o ACP de 1994: “(…) quer se 
refira a produtos ou serviços nacionais quer a produtos ou serviços de outras partes (…)”), uma vez que, do nº 5 do Artigo XV do 
ACP de 2012 resulta que, salvo se decidir não adjudicar um contrato por motivos de interesse público, a entidade adjudicante 
adjudicará o contrato ao fornecedor que tenha revelado capacidade para cumprir o estipulado no contrato e que, unicamente 
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igualmente pretende salvaguardar e promover, o ACP estabelece ainda que “as entidades não prestarão in-
formações a nenhum fornecedor relativamente a um contrato específico de um modo que tenha por efeito 
a exclusão da concorrência”(50). Nessa medida, caso no procedimento de formação do contrato haja lugar 
à prestação de uma determinada informação significativa a um dado operador económico, tal informação 
deverá ser simultaneamente prestada a todos os demais interessados, a tempo de lhes permitir ter em 
consideração essa mesma informação e agir em conformidade(51).

2.2 – Os procedimentos previstos no Acordo - nótula

Se nos detivermos mais detalhadamente em cada um dos procedimentos pré-contratuais consagrados 
no ACP (os quais poderão ser públicos, selectivos e limitados) verificamos que, em todos e cada um deles, 
se procura efectivar e promover a concorrência. Porém, tendo em conta que os processos selectivos e 
limitados são aqueles que, por natureza, poderão ser mais susceptíveis de comprometer este objectivo, o 
Acordo estabelece algumas regras para a sua realização.

Assim, no que tange aos processos selectivos, estabelece-se no nº 1 do Artigo X que, para que possa 
ser garantida “uma concorrência internacional efectiva óptima”, as entidades adjudicantes deverão convi-
dar a apresentar proposta o máximo número de operadores económicos, quer nacionais, quer de outros 
Estados-parte, que seja “compatível com o funcionamento eficaz do sistema de contratação”, admitin-
do-se, no entanto, que essa selecção seja efectuada com recurso a listas permanentes de operadores 
(já anteriormente) qualificados(52). Todavia, nesta situação, caso um operador que ainda se não encontre 
qualificado pretenda participar, a sua participação deverá ser tida em consideração desde haja tempo su-
ficiente para completar o processo de qualificação, para o que as entidades adjudicantes deverão dar, 
de imediato, início ao processo de qualificação; para além disso, estas deverão ainda reconhecer “como 
fornecedores qualificados os fornecedores nacionais ou fornecedores de outras partes que preencham as 
condições de participação num determinado contrato”(53)(54). Por sua vez, no que diz respeito ao processo 
de qualificação(55) - em que é vedada às entidades adjudicantes qualquer discriminação entre operadores 
nacionais e estrangeiros(56) – este pressupõe que: (i) sejam devida e atempadamente publicitadas as con-
dições de participação nos processos de celebração de contratos(57); (ii) as condições de participação exigidas 
(designadamente, as necessárias para aferir a capacidade financeira, comercial e técnica dos operadores) se 

com base nos critérios de avaliação estabelecidos no anúncio ou no programa do concurso, tenha apresentado a proposta mais 
vantajosa ou, quando o único critério seja o preço, o preço mais baixo (tradução livre da versão do Acordo em língua espanhola), 
não fazendo qualquer menção à proveniência dos produtos ou serviços.

50 Artigo VII, nº 2 do ACP de 1994. Preceito igualmente constante do ACP de 2012 no nº 2 do Artigo XVII.

51 Artigo IX, nº 10 do ACP de 1994. A versão revista do ACP de 2012 contém disposição semelhante na alínea c) do nº 10 do Artigo X.

52 Artigo X, nº 2 e Artigos VIII e IX quanto ao processo de qualificação, todos do ACP de 1994.

53 Artigo VIII, alíneas c) e e) e Artigo X, nº 3 do ACP de 1994.

54 À semelhança do ACP de 1994, também no ACP de 2012 se procurou salvaguardar a concorrência neste tipo de pro-
cedimento, estabelecendo-se, entre outras exigências, a obrigatoriedade de divulgação, através de anúncio, da informação ne-
cessária para que os operadores económicos possam solicitar a sua participação e, posteriormente e em relação aos que hou-
verem sido qualificados, a informação necessária à apresentação das respectivas propostas (cfr. alíneas a) e b) do nº 4 do Artigo 
IX e nºs 1 e 2 do Artigo VII), devendo as entidades adjudicantes permitir que todos os operadores económicos, que tenham sido 
qualificados, participem em determinada contratação, salvo se a entidade adjudicante tiver previamente indicado, no anúncio 
do procedimento, a existência de um limite ao número de operadores económicos que poderão apresentar proposta, bem como 
os critérios que irão ser utilizados para seleccionar esse número de operadores económicos (nº 5 do Artigo IX).

55 Artigo VIII do ACP de 1994.

56 Imperativo este que igualmente consta do ACP de 2012, conforme se dispõe no nº 3 do Artigo IX.

57 Artigo VIII, alínea a) do ACP de 1994.
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limitarão, por um lado, às que forem consideradas como essenciais para assegurar que o operador em causa 
reúne as condições para cumprir o contrato em questão e, por outro, que essas mesmas condições não serão 
menos favoráveis aos operadores estrangeiros do que aquelas que sejam exigidas aos operadores nacionais; 
(iii) os fornecedores se possam candidatar, a qualquer momento, a uma qualificação e que todos os fornece-
dores qualificados que o solicitem sejam inscritos nas listas permanentes de fornecedores qualificados das 
entidades adjudicantes dentro de um prazo razoavelmente curto(58).

Relativamente aos processos limitados, o ACP é particularmente cauteloso em relação à sua 
admissibilidade(59), visando desta forma impedir que a eles se recorra “com o objectivo de evitar o máximo 
possível de concorrência ou de um modo que constitua um meio de discriminação entre fornecedores de ou-
tras partes ou de protecção dos produtores ou fornecedores nacionais”(60), pelo que apenas permite o recurso 
a este processo de formação de contratos “nas circunstâncias definidas no artigo XV”(61).

Ainda com o objectivo de garantir e promover a concorrência, o Artigo XI veio estabelecer regras para 
a fixação de prazos para apresentação de propostas, cabendo destacar a regra geral contida na alínea a) do 
seu nº 1, segundo a qual, os prazos a fixar para o efeito deverão ser suficientes para permitir, tanto aos ope-
radores económicos nacionais, quanto aos estrangeiros, preparar e apresentar as suas propostas, devendo 
as entidades adjudicantes ter em conta, para a sua fixação, não só a complexidade do contrato, mas também 
o tempo necessário à sua expedição por correio a partir do estrangeiro e de qualquer ponto do país(62). Não 
obstante esta regra geral, o nº 2 deste preceito estabelece prazos mínimos para o efeito, consoante se trate 
de procedimentos públicos e selectivos (com ou sem recurso a uma lista permanente de fornecedores quali-
ficados)(63). O Acordo ocupa-se ainda da vertente de garantia do cumprimento do regime pré-contratual nele 
estabelecido, consagrando no seu Artigo XX os meios de defesa dos operadores económicos eventualmente 
lesados(64). No que diz respeito aos eventuais litígios entre os Estados, o Acordo estabelece que serão apli-
cáveis as regras e processos constantes do “Memorando de entendimento sobre a resolução de litígios”(65), 
incumbindo ao Órgão de Resolução de Litígios da OMC proceder à sua resolução pela via diplomática(66).

58 Artigo VIII, alínea d) do ACP de 1994.

59 Preocupação essa igualmente reflectida no Artigo XIII do ACP de 2012. 

60 Artigo XV do ACP de 1994.

61 Artigo VII, nº 3, alínea c) do ACP de 1994. Designadamente e a título exemplificativo, i) quando não tenham sido 
apresentadas propostas em anterior processo público ou selectivo, ou tendo sido apresentadas, as mesmas não estejam em 
conformidade com os requisitos essenciais do contrato (Artigo XV, alínea a), ii) quando, por razões técnicas, os produtos ou ser-
viços apenas possam ser fornecidos por determinado fornecedor (Artigo XV, alínea b), ou iii) quando por razões de urgência não 
imputáveis à entidade adjudicante os produtos e serviços não possam ser obtidos a tempo mediante o recurso aos processos 
públicos ou selectivos (Artigo XV, alínea c). Para além disso, caso as entidades adjudicantes recorram a este tipo de procedimento, 
deverão elaborar um relatório, no qual se contenha, para além da informação relativa ao valor e a natureza dos produtos ou 
serviços objecto do contrato, a indicação das circunstâncias que fundamentaram o recurso a este tipo de procedimento (nº 2 do 
Artigo XV). Estas exigências encontram igualmente reflexo nos nºs 1 e 2 do Artigo XIII do ACP de 2012.

62 O que igualmente tem reflexo no ACP de 2012. Com efeito, no nº 1 do Artigo XI estabelece-se idêntica disposição, 
sendo a única diferença a assinalar o facto de, nesta versão, se prever a possibilidade de transmissão por meios electrónicos.

63 A que correspondem, por sua vez, os nºs 2 a 8 do Artigo X do ACP de 2012.

64 Com correspondência no Artigo XVIII do ACP de 2012.

65 Artigo XXII, nº 1 do ACP de 1994, tendo correspondência no nº 2 do Artigo XX do ACP de 2012. O Memorando de En-
tendimento sobre a Resolução de Litígios constitui o Anexo 2 ao Acordo constitutivo da OMC (disponível em http://www.wto.org/
spanish/docs_s/legal_s/28-dsu.pdf).

66 Artigo XXII do ACP de 1994. Neste âmbito, cumpre referir que, na sequência da integração do ACP na ordem jurídica 
comunitária, surgiram alguns diferendos entre a Comunidade e alguns dos países membros do ACP. Assim, em Março de 1997, 
a Comunidade Europeia apresentou ao Japão um pedido de realização de consultas relativamente a um concurso publicado 
pelo Ministério dos Transportes japonês para aquisição de um satélite multifuncional para gestão do tráfego aéreo, cujas espe-
cificações técnicas não tinham sido formuladas de forma neutra, antes remetendo expressamente para as especificações norte 
americanas, pelo que as empresas europeias potencialmente interessadas não poderiam participar no concurso, o que constituía 
uma violação ao Acordo (Questão WT/DS73, disponível em http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds73_s.htm). 
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Tendo, assim, por base os princípios fundamentais da igualdade de tratamento, da não discrimina-
ção, da transparência e da publicidade dos procedimentos, o ACP visa criar as condições para uma con-
tratação pública aberta, não discriminatória, concorrencial e eficiente. Para a consecução destes objecti-
vos, o seu texto originário de 1994 previa já mecanismos de desenvolvimento e de evolução das regras 
nele contidas(67), através da realização de consultas aos Estados-parte, a cargo do Comité de Contratação 
Pública(68), assumindo, assim, o compromisso de estabelecer negociações com vista ao aperfeiçoamento 
e melhoria do seu teor e do respectivo âmbito de aplicação. Assim, e dando corpo a esses mecanismos 
evolutivos, em 11 de Dezembro de 2006, seria alcançado um acordo provisório(69) conducente à revisão do 
ACP de 1994 e, cerca de cinco anos mais tarde, mais concretamente a 15 de Dezembro de 2011, viria a ser 
obtido um acordo político acerca dos resultados da renegociação do Acordo de 1994(70). Neste novo Acor-
do, e como mais adiante veremos, procurou-se introduzir várias modificações, desde a preocupação com a 
prevenção da corrupção(71), passando pela simplificação de algumas normas e pela flexibilização de alguns 
aspectos (designadamente, através da a utilização de meios electrónicos nos procedimentos - quer ao nível 
da publicitação dos anúncios, quer através da possibilidade de realização de leilões electrónicos - e da pre-
visão de procedimentos de arbitragem em situações de litígio entre os Estados-parte quanto à delimitação 
do âmbito subjectivo do ACP)(72). Este acordo político seria confirmado a 30 de Março de 2012, mediante 
a adopção formal da Decisão sobre os resultados das negociações(73), tendo o novo Acordo revisto entrado 
em vigor a 6 de Abril de 2014(74).

Em Junho do mesmo ano, a Comunidade Europeia apresentou igualmente aos Estados Unidos um pedido de realização de con-
sultas, em virtude de o Estado de Massachusetts ter promulgado uma lei que vedava a aquisição de bens ou serviços a qualquer 
entidade de detivesse relações comerciais com a Birmânia, situação que para além constituir uma violação ao ACP, prejudicava a 
Comunidade Europeia (Questão WT DS88, disponível em http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds88_s.htm).

67 WANG PING, Coverage of the WTO’s Agreement on Government Procurement…. pág. 889 e MARGARET LIANG, Govern-
ment Procurement …, pág. 281.

68 Cfr. Artigo XXIV, parágrafos 7 e 9 do ACP de 1994.

69 GPA/W/297 (disponível em http://www.wto.org/spanish/tratop_s/gproc_s/overview_s.htm).

70 GPA/112.

71 Estatuindo que as entidades adjudicantes deverão realizar as aquisições públicas de forma transparente e imparcial, de 
modo a evitar práticas corruptas (alínea c) do nº 4 do Artigo IV do ACP de 2012). Nesta matéria, a Organização para a Coopera-
ção e Desenvolvimento Económico (OCDE) tem desenvolvido todo um conjunto de princípios visando reforçar a integridade na 
contratação pública, passando pela transparência, boa gestão, prevenção de comportamentos ilícitos e pela responsabilização 
e controlo (princípios esses que se encontram tratados de forma detalhada em http://www.oecd.org/gov/public-procurement/
recommendation/. Vd. a este propósito também ROBERT D. ANDERSON, WILLIAM E. KOVACIC e ANNA CAROLINE MÜLLER, Ensur-
ing integrity and competition in public procurement markets: a dual challenge for good governance (disponível em https://www.
researchgate.net/publication/265222261_Ensuring_integrity_and_competition_in_public_procurement_markets_A_dual_chal-
lenge_for_good_governance).

72 Nºs 7 e 8 do Artigo XIX do ACP de 2012.

73 Sendo este o novo Acordo revisto a que nos temos vindo a referir como “ACP de 2012”. GPA/113 (disponível em http://
www.wto.org/spanish/tratop_s/gproc_s/overview_s.htm).

74 A propósito dos trabalhos de revisão do ACP e numa visão crítica acerca dos mesmos, Wang Ping, sublinha o facto de 
não terem sido tidas em devida conta as características das aquisições públicas em países com um sector estadual de grande 
dimensão, como é o caso da China. Como observa este autor, tendo em conta que no ACP não existem regras comuns quanto 
à questão de saber que entidades estarão a ele sujeitas e quais os tipos de aquisições que são por ele cobertas, as negociações 
acabam por ser baseadas no princípio da reciprocidade, e, consequentemente, uma Parte só proporcionará determinadas con-
cessões a outra parte que ofereça concessões equivalentes. Para além disso, o ACP adopta as chamadas “listas positivas”, ou seja 
apenas estão sujeitas ao ACP as aquisições efectuadas pelas entidades constantes dos seus Anexos 1 a 3, não sendo, porém, claro 
o próprio conceito de aquisição, constante do Artigo II do ACP revisto. Ora, neste contexto, considera este autor que, no caso 
concreto dos países com um largo sector estatal que opera numa vasta gama de sectores económicos, como é o caso da China, 
onde existe uma complexa estrutura estatal e de consequente intervenção nas empresas, coloca-se, desde logo, a dificuldade de 
garantir essa mesma reciprocidade aos demais membros do ACP – WANG PING, Coverage of the WTO’s Agreement on Govern-
ment Procurement: Challenges of integrating China and other countries with a large state sector into the Global Trading System, 
in Journal of International Economic Law e, ainda do mesmo autor e apontando as mesmas dificuldades, o artigo China Gov-
ernment Procurement Policy at the Crossroad (disponível em https://nottingham.ac.uk/pprg/documentsarchive/fulltextarticles/
ping_wang_--_policy_paper_on_china_s_gpa_accession_dec_2008.pdf).
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3. O QUADRO JURÍDICO EUROCOMUNITÁRIO(75) DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA E A VINCULAÇÃO DA 
UNIÃO EUROPEIA AO ACP

Como vários autores sublinham, o fundamento da criação de um regime comunitário de contrata-
ção pública ter-se-á relacionado, em última instância, com o próprio objectivo de criação de um mercado 
comum consagrado no Tratado CE(76), uma vez que a contratação pública não fora nele prevista(77). Para 
tal, revelar-se-ia fundamental a consagração expressa, no Tratado, de determinados princípios, designa-
damente, o princípio da não discriminação em razão da nacionalidade(78), o da liberdade de circulação de 
mercadorias(79), o da liberdade de circulação de trabalhadores(80), o da liberdade de estabelecimento(81), 
o da liberdade de prestação de serviços(82) e o da liberdade de circulação de capitais(83), princípios estes 
que, associados às regras de concorrência igualmente consagradas no Tratado(84), implicam a proibição de 
práticas discriminatórias também em matéria de contratação pública(85). Deste modo, não seria por falta 
de consagração expressa da contratação pública no texto do Tratado que tal omissão se revelaria um obs-
táculo à importância que esta matéria viria a adquirir no ordenamento jurídico comunitário e na própria 
consecução do mercado interno, sendo, pois, através do chamado direito derivado que, ao longo dos anos, 
o objectivo de criação de um regime comunitário de contratação pública tem vindo a ser gradualmente 
prosseguido, mediante a adopção de medidas tendentes à aproximação e uniformização das legislações 
dos diversos Estados-membros, muitas delas resultantes de compromissos internacionais assumidos pela 
União Europeia, designadamente enquanto membro do Acordo sobre Contratos Públicos da Organização 
Mundial do Comércio(86).

3.1. – O actual panorama jurídico da contratação pública europeia – as novas Directivas Comunitárias

Tendo por um lado em conta que parte dos compromissos constantes do Acordo que instituiu a Or-
ganização Mundial do Comércio recaíam no âmbito da competência da (então) Comunidade Europeia(87) 

75 Na expressão de MARIA LUÍSA DUARTE, União Europeia – Estática e Dinâmica da Ordem Jurídica Eurocomunitária, pág. 19.

76 Mais especificamente com o seu Artigo 3º.

77 Esta omissão foi objecto de diversas explicações por vários autores, desde a desnecessidade de previsão, até à vantagem 
da sua omissão por forma a que os Tratados pudessem ser aprovados pelos Parlamentos nacionais. A propósito dos motivos que 
terão presidido a essa omissão, vd. CLÁUDIA VIANA, Os Princípios Comunitários…, págs. 95 a 103, MARIA JOÃO ESTORNINHO, Curso 
de Direito dos Contratos Públicos …, pág. 60 e MIGUEL ASSIS RAIMUNDO, A Formação dos Contratos Públicos…, págs. 532-533.

78 Ex-artigo 12º do TCE, hoje artigo 18º do TFUE. Com base neste princípio, o Tribunal de Justiça da União Europeia 
construiu uma importante jurisprudência, declarando contrárias ao direito comunitário todas as práticas discriminatórias na ad-
judicação de contratos públicos, seja tal discriminação realizada de forma directa ou indirecta: Acórdão Transporoute, de 10 de 
Fevereiro de 1982 (Proc. nº 76/81), Acórdão “Beentjes”, de 20 de Setembro de 1988 (Proc. nº 31/87), Acórdão França/Comissão, 
de 19 de Março de 1991 (Proc. nº C-202/88), Acórdão Comissão/Itália, de 3 de Junho de 1992 (Proc. nº C-360/89).

79 Ex-artigo 23º do TCE, hoje artigo 28º do TFUE.

80 Ex-artigo 39º do TCE, hoje artigo 45º do TFUE.

81 Ex-artigo 43º do TCE, hoje artigo 49º do TFUE.

82 Ex-artigo 49º do TCE, hoje artigo 56º do TFUE.

83 Ex-artigo 56º do TCE, hoje artigo 63º do TFUE.

84 A que se referem os ex-artigos 81º a 89º do TCE, hoje artigos 101º a 109º do TFUE.

85 () MÁRIO ESTEVES DE OLIVEIRA e RODRIGO ESTEVES DE OLIVEIRA, Concursos Públicos …, págs. 52 e 53 e MARIA JOÃO 
ESTORNINHO, Curso de Direito dos Contratos Públicos …, pág. 62 a 64.

86 Com efeito, e tal como a generalidade da doutrina observa, existiram várias etapas na evolução do quadro jurídico 
comunitário da contratação pública. Seguindo de perto MARIA JOÃO ESTORNINHO, Direito Europeu dos Contratos Públicos, pág. 
37 e seguintes e CLÁUDIA VIANA, Os Princípios Comunitários na Contratação Pública, pág. 309 a 354, embora não exista uma 
coincidência integral no elenco apresentado pelas autoras, poderemos reconduzir esta evolução a cinco momentos fundamen-
tais: a fase de liberalização, a fase de coordenação, a fase de aprofundamento e de diversificação, a fase de codificação ou de 
consolidação, e, por fim, da fase da reforma de 2004.

87 À luz do Artigo 113º do respectivo Tratado constitutivo, uma vez que se tratava de um Acordo internacional com con-
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e, por outro, e em resultado disso, que tais compromissos afectavam determinadas normas comunitárias, 
só podendo, por conseguinte, ser assumidos pela Comunidade, a aprovação e integração na ordem ju-
rídica comunitária do Acordo sobre Contratos Públicos alcançado em 1994 viria a ser efectuada através 
da Decisão 94/800/CE, do Conselho, de 22 de Dezembro de 1994(88). Esta situação motivaria a necessária 
adaptação da regulação comunitária então existente em matéria de contratação pública(89), sendo, conse-
quentemente, aprovadas as Directivas 97/52/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de Outubro 
de 1997(90) e 98/4/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Fevereiro de 1998(91), sendo o prin-
cípio essencial comum o de assegurar a igualdade de oportunidades entre as empresas nacionais e as não 
nacionais, fazendo funcionar o mais efectivamente possível a concorrência, de modo a evitar uma eventual 
discriminação negativa contra os operadores económicos dos Estados-membros da União Europeia peran-
te os oriundos de países terceiros abrangidos pelo ACP(92).

Posteriormente, em Maio de 2000, a Comissão viria a apresentar duas propostas de Directivas: uma 
Directiva de carácter geral, relativa à coordenação dos processos de adjudicação de fornecimentos pú-
blicos, de prestação de serviços públicos e de empreitadas de obras públicas e outra sectorial, relativa à 
coordenação dos processos de adjudicação nos sectores da água, energia, transportes e telecomunicações 
(os denominados “sectores especiais”), as quais viriam a ser aprovadas em 2004: a Directiva 2004/17/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de Março de 2004, relativa à coordenação dos processos 
de adjudicação de contratos nos sectores da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais e a 
Directiva 2004/18/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de Março de 2004, relativa à coordena-
ção dos processos de adjudicação dos contratos de empreitadas de obras públicas, dos contratos públicos 
de fornecimento e dos contratos públicos de serviços(93). Como observa Cláudia Viana, um dos principais 
aspectos destas Directivas foi a positivação, pela via legislativa, dos princípios comunitários em matéria 
de contratação pública reiteradamente reconhecidos pelo Tribunal de Justiça(94), determinando-se que as 
entidades adjudicantes tratem os operadores económicos de acordo com os princípios da igualdade de 

sequências na política comercial comum da Comunidade.

88 Relativa à celebração, em nome da Comunidade Europeia e em relação às matérias da sua competência, dos acordos 
resultantes das negociações multilaterais do “Uruguay Round” (publicada no JO L 336, de 23.12.1994), dela constando, em an-
exo, o texto do Acordo que institui a Organização Mundial do Comércio e os acordos dos anexos 1 a 4 (constituindo este último o 
Acordo sobre Contratos Públicos). O Acordo sobre Contratos Públicos constante do Anexo 4 do Acordo que institui a Organização 
Mundial do Comércio foi igualmente publicado no JO C 256, de 3 de Setembro de 1996.

89 Ou seja, Directivas 92/50/CEE, 93/36/CEE, 93/37/CEE e 93/38/CEE.

90 Directiva 97/52/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de Outubro de 1997, que altera as Directivas 92/50/
CEE, 93/36/CEE e 93/37/CEE, relativas à coordenação dos processos de adjudicação respectivamente de serviços públicos, de 
fornecimentos públicos e de empreitadas de obras públicas � JO L 328, de 28.11.1997.

91 Publicada no JO L 101, de 01.04.1998. Esta Directiva alterou a Directiva 93/38/CEE, relativa à celebração de contratos 
nos sectores da água, da energia, dos transportes e das telecomunicações, explanando, nos respectivos considerandos se ex-
planavam as razões que ditaram a sua aprovação, com a consequente modificação das Directivas então em vigor.

92 MARIA JOÃO ESTORNINHO, Curso de Direito dos Contratos Públicos, pág. 80.

93 Ambas publicadas no JO L 134, de 30.4.2004.

94 CLÁUDIA VIANA, Os Princípios Comunitários…, pág. 346. Com efeito, o Tribunal de Justiça da União Europeia tem vindo 
a construir um importantíssimo acervo jurisprudencial no âmbito da contratação pública, desde as decorrências do princípio da 
não discriminação, declarando contrárias ao direito comunitário todas as práticas discriminatórias na adjudicação de contratos 
públicos (vd. Nota 76), até às inevitáveis manifestações do princípio da concorrência, nas suas várias derivações, como sejam, o 
princípio da estabilidade das regras e dos documentos que conformam o procedimento (vd. Acórdãos “Siac”, de 18 de Outubro 
de 2001 (Proc.º 19/00), “Ait Eac”, de 24 de Setembro de 2005 (Procº C-331/04) e Comissão/Irlanda (Procº C-226/09), quanto 
à modificação dos critérios de adjudicação do contrato definidos no caderno de encargos ou no anúncio do concurso), ou o 
princípio da comparabilidade das candidaturas e/ou das propostas (vd. Acórdão Comissão/Dinamarca (Acórdão “Storebaelt“), de 
22 de Junho de 1993 (Proc. Nº C-243/89). A propósito da relevância do contributo jurisprudencial para a construção de um Di-
reito Eurocomunitário da contratação pública, vd. CLÁUDIA VIANA, Os Princípios Comunitários…, págs. 213 a 297 e MARIA JOÃO 
ESTORNINHO, Direito Europeu …, págs. 61 a 82.
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tratamento e da não discriminação, devendo agir de forma transparente(95), o que acarreta, desde logo, 
não só uma assinalável redução da autonomia dos legisladores nacionais na regulação dos contratos pú-
blicos - e, consequentemente, dessa mesma autonomia para as próprias entidades adjudicantes em sede 
de procedimentos pré-contratuais(96) – mas também a impossibilidade de os legisladores nacionais subtra-
írem à aplicação do direito comunitário da contratação pública os contratos de valor inferior aos limiares 
estabelecidos, dando origem, a uma verdadeira fusão entre as normas de origem nacional e as normas 
comunitárias no universo normativo dos contratos públicos de cada Estado(97). A tudo isto acresce ainda 
a obrigatoriedade, não só, de os critérios de adjudicação e seus factores deverem ser especificados nos 
documentos procedimentais (com a ponderação relativa atribuída a cada um deles), mas também, de a 
adjudicação se basear em critérios objectivos, que garantam a apreciação das propostas em condições de 
concorrência efectiva. A coordenação dos procedimentos de adjudicação de contratos públicos revelar-se-
-ia, assim, um instrumento importante para a realização do mercado interno no domínio das aquisições 
públicas, ao procurar assegurar um acesso efectivo e equitativo aos contratos públicos por parte dos ope-
radores económicos e ao proporcionar transparência, objectividade e concorrência neste domínio(98).

O labor comunitário não cessou, porém, com a publicação das Directivas de 2004, tendo as institui-
ções europeias procurado rever e modernizar o quadro normativo no domínio dos contratos públicos, a fim 
de tornar os procedimentos de adjudicação mais flexíveis e permitir uma melhor utilização deste tipo de 
contratos no apoio a outras políticas, designadamente ambientais e sociais. Assim, e para além de outras 
iniciativas relevantes nesta matéria, cabendo aqui destacar, em especial, a Comunicação interpretativa da 
Comissão sobre o direito comunitário aplicável à adjudicação de contratos não abrangidos, ou apenas par-
cialmente, pelas Directivas comunitárias relativas a contratos públicos(99), a Comissão viria a publicar, em 27 

95 Artigo 10º e Artigo 2º da Directiva 2004/17/CE e da Directiva 2004/18/CE, respectivamente.

96 CLÁUDIA VIANA, Os Princípios Comunitários…, pág. 348 e MIGUEL ASSIS RAIMUNDO, A Formação dos Contratos Públi-
cos…, págs. 534 a 536. Esta situação impede, desde logo, que as entidade adjudicantes possam determinar, à partida, quem serão 
os seus co-contratantes, antes devendo admitir que uma pluralidade de interessados manifestem a sua vontade de com ela con-
tratar, dentro das “regras do jogo” que ela previamente estabeleceu, o que implica que os interessados submetam a sua proposta 
(ou candidatura) em conformidade com as exigências constantes das peças do procedimento, desde que se encontrem em con-
dições para o fazer. Como referem MÁRIO ESTEVES DE OLIVEIRA e RODRIGO ESTEVES DE OLIVEIRA (in Concursos Públicos…, pág. 
187), este acesso público não significa que impenda sobre as entidades adjudicantes qualquer obrigatoriedade de realização de 
concursos públicos para a concretização de uma dada aquisição, pois a exigência de transparência a tal não obriga, conforme se 
pronunciou o TJCE no Acórdão Coname (Procº C-231/03, de 21 de Julho de 2005); o que este princípio comporta é, isso sim, que 
dentro da modalidade procedimental escolhida pela entidade adjudicante, o respectivo procedimento seja organizado de modo 
a suscitar o maior número de concorrentes (ou de candidatos), não formulando a entidade adjudicante quaisquer exigências que, 
porque desajustadas ou desproporcionais ao objecto do contrato, tenham por efeito impedir, restringir ou falsear a concorrên-
cia. Relacionado com o princípio do acesso público analisado por estes autores, está igualmente o princípio do reconhecimento 
mútuo. De acordo com este princípio, um operador económico tem o direito de transaccionar livremente os seus produtos no 
mercado de qualquer outro Estado-membro, desde que tais produtos ou serviços tenham sido produzidos e comercializados 
legalmente no respectivo Estado-membro de origem, sendo apenas permitidas como excepções a este princípio as que resultem 
dos motivos previstos no Artigo 36º do TFUE ou de razões imperiosas de interesse público que sejam proporcionais ao objectivo 
visado, respeitando-se, assim, o princípio da proporcionalidade. Decorre, pois, deste princípio que um Estado-membro deverá 
aceitar as especificações técnicas, os controlos, bem como os títulos, certificados e habilitações exigidos noutros Estados-Mem-
bros, na medida em que os mesmos sejam reconhecidos como equivalentes aos requeridos pelo Estado-Membro destinatário da 
prestação, tal como, aliás, resulta das Directivas, designadamente do Artigo 52º da Directiva 2004/18/CE.

97 MIGUEL ASSIS RAIMUNDO, A Formação dos Contratos Públicos…, pág. 535.

98 No entanto, MIGUEL ASSIS RAIMUNDO considera que as Directivas de 2004 acabaram ser pouco criativas, não inovando 
em determinados aspectos onde o poderiam ter sido (designadamente, e entre outros aspectos, nos critérios de utilização dos pro-
cedimentos e nos requisitos de selecção dos candidatos). Para este autor, o que se denotou nas Directivas de 2004 foi “uma estru-
tural incapacidade de ultrapassar o preconceito existente contra a introdução de margem de autonomia das entidades adjudicantes 
na decisão, e uma incapacidade de compreender a dinâmica negocial como isso mesmo, dinâmica” (Obr. Cit., pág. 541).

99 Comunicação interpretativa da Comissão sobre o direito comunitário aplicável à adjudicação de contratos não abran-
gidos, ou apenas parcialmente, pelas directivas comunitárias relativas a contratos públicos (2006/C 179/02), publicada no JO C 
179, de 1.8.2006, a qual se refere aos contratos de valor inferior aos limiares para aplicação das directivas relativas aos contratos 
públicos, aos contratos de serviços que constam do anexo II B da Directiva 2004/18/CE e do anexo XVII B da Directiva 2004/17/
CE e ainda aos contratos públicos de concessão. Nesta Comunicação, fundamentando as suas orientações na jurisprudência do 
Tribunal de Justiça da União Europeia quanto aos princípios da igualdade de tratamento e da não discriminação em razão da na-
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de Janeiro de 2011, o Livro Verde sobre a modernização da política de contratos públicos da UE(100), tendo 
por principal objectivo identificar os vários domínios-chave que poderiam ser objecto de reforma. De entre 
as várias questões nele abordadas, figuravam, entre outras, a necessidade de simplificar e flexibilizar os 
procedimentos, a utilização estratégica dos contratos públicos para promover outros objectivos políticos, 
a melhoria do acesso das Pequenas e Médias Empresas (PME) aos contratos públicos e o combate ao fa-
vorecimento, à corrupção e aos conflitos de interesses, chamando particular atenção para a situação de 
as entidades adjudicantes deverem evitar a abertura de concursos para contratos que só pudessem ser 
executados por uma única empresa ou por um pequeno número de operadores no mercado, uma vez que 
tal consolidaria as estruturas empresariais oligopolistas e tornaria praticamente impossível a entrada de 
novos operadores(101).

Ainda em 2011, a Comissão Europeia viria a apresentar três propostas de Directivas sobre contratação 
pública: uma, relativa aos contratos públicos celebrados pelas entidades que operam nos sectores da água, 
da energia, dos transportes e dos serviços postais, outra relativa aos contratos públicos em geral e uma 
terceira, relativa à adjudicação de contratos de concessão(102), tendo como objectivos, não só o aumento da 
eficiência da despesa pública, de modo a assegurar não só os melhores resultados em termos da relação 
qualidade/preço(103), mas igualmente permitir que os adquirentes utilizem melhor os contratos públicos 
para apoiar objectivos sociais comuns, como a protecção do ambiente, a maior eficiência na utilização dos 
recursos e da energia, a luta contra as alterações climáticas, a promoção da inovação, do emprego e da 
inclusão social e a criação das melhores condições possíveis para a prestação de serviços públicos de ele-
vada qualidade, indo, assim, ao encontro dos objectivos de crescimento inteligente, sustentável e inclusivo 
da Estratégia Europa 2020(104). Estas propostas viriam a culminar na publicação, em 2014, do novo pacote 

cionalidade, explicita a Comissão que as regras e os princípios do Tratado CE se aplicam aos contratos públicos - ainda que estes 
estejam excluídos do âmbito de aplicação das Directivas - desde que tais contratos tenham uma relação suficientemente estreita 
com o funcionamento do mercado interno, cabendo às entidades adjudicantes proceder a uma avaliação das circunstâncias de 
cada situação em concreto. Cumpre ainda referir que decorre desta Comunicação Interpretativa que, mesmo nos casos em que o 
valor do contrato seja inferior aos limiares de aplicação das Directivas, haverá que aferir se um dado contrato é, ou não, relevante 
para o mercado interno, o que deverá ser efectuado, caso a caso, pelas entidades adjudicantes. Caso essa avaliação revele que 
o contrato público é relevante para o mercado interno, então a adjudicação deve respeitar as regras fundamentais do direito co-
munitário, donde, os procedimentos que a antecedem deverão respeitar, necessariamente, essas mesmas regras, entendimento 
igualmente perfilhado pelo Tribunal de Justiça da União Europeia no Acórdão República Federal da Alemanha/Comissão, de 20 
de Maio de 2010 (Procº T-258/06).
Além da Comunicação interpretativa, de inquestionável relevância para a consecução das melhores práticas por parte dos Esta-
dos em sede de contratação pública, cumpre ainda assinalar outras iniciativas em matéria de contratação pública, de que são 
exemplos, o Livro Verde sobre as Parcerias Público-Privadas e o Direito Comunitário em matéria de contratos públicos e conces-
sões – COM (2004) 327 final, de 30.4.2004, o Livro Verde “Contratos públicos no sector da defesa”, COM (2004) 608 final, de 
23.09.2004, ou ainda o Livro Verde relativo ao alargamento da utilização da contratação pública electrónica na UE, COM (2010) 
571 final, de18.10.2010, visando alinhar a evolução e os processos de forma a garantir que os elementos da contratação electró-
nica sejam compatíveis com a participação transfronteiriça.

100 Livro Verde sobre a modernização da política de contratos públicos da UE — Para um mercado dos contratos públicos 
mais eficiente na Europa – COM (2011) 15 final, de 27.1.2011.

101 A este propósito, referia a Comissão que, no pior dos cenários, a entidade adjudicante poderia ser obrigada a contratar 
um fornecedor em posição dominante que, consequentemente, ditaria os termos do contrato e os respectivos preços. Para a 
Comissão, “[U]ma concorrência eficaz pode também passar pela divisão dos contratos em lotes, eventualmente conjugada com 
um número máximo de lotes a adjudicar a uma única empresa concorrente. Caso não existam concorrentes suficientes entre 
as empresas de menor dimensão, uma forma alternativa de garantir uma concorrência eficaz pode consistir em agrupar várias 
aquisições num único contrato, a fim de incentivar os potenciais concorrentes de outros Estados-Membros” - Livro Verde sobre a 
modernização da política de contratos públicos da UE, nº 3.2, 3º parágrafo.

102 Respectivamente, COM (2011) 895 final, de 20.12.2011, COM (2011) 896 final e COM (2011) 897 final, todas de 20.12.2011.

103 O que passa pela simplificação e flexibilização das regras existentes em matéria de contratos públicos.

104 Comunicação da Comissão “Europa 2020 – Estratégia para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo” (COM 
(2010) 2020 final), a qual constituiu a base da Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Eco-
nómico e Social e ao Comité das Regiões “Acto para o Mercado Único - Doze alavancas para estimular o crescimento e reforçar 
a confiança mútua «Juntos para um novo crescimento”, de 13.04.2011, sendo uma dessas “alavancas” precisamente a revisão e 
modernização do quadro normativo existente no domínio dos contratos públicos e a adopção de legislação sobre o acesso das em-
presas de países terceiros aos contratos públicos europeus.
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legislativo em matéria de contratação pública: a Directiva 2014/23/UE do Parlamento Europeu e do Con-
selho, de 26 de Fevereiro de 2014, relativa à adjudicação de contratos de concessão, a Directiva 2014/24/
UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Fevereiro de 2014, relativa aos contratos públicos e 
que revoga a Directiva 2004/18/CE e a Directiva 2014/25/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 
de Fevereiro de 2014, relativa aos contratos públicos celebrados pelas entidades que operam nos sectores 
da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais e que revoga a Directiva 2004/17/CE(105). Estas 
novas Directivas entraram em vigor a 18 de Abril de 2014.

À semelhança das Directivas anteriores, também nestas Directivas se constata uma preocupação cons-
tante com a salvaguarda e a promoção da concorrência enquanto motor de desenvolvimento do mercado. 
Assim, a título de exemplo e sem preocupações exaustivas, cumpre assinalar a obrigação que impende 
sobre as entidades adjudicantes de não organizar os concursos de modo tal a não serem abrangidos pelo 
âmbito de aplicação das Directivas ou a reduzir artificialmente a concorrência(106), a obrigação de, no caso 
de terem sido realizadas consultas preliminares ao mercado, as entidades adjudicantes tomarem as me-
didas adequadas para evitar qualquer distorção da concorrência em virtude de participação do candidato 
ou proponente nessa consulta preliminar(107), a obrigação de as especificações técnicas deverem garantir 
o acesso dos operadores económicos ao procedimento de adjudicação em condições de igualdade e não 
criar obstáculos injustificados à abertura dos contratos públicos à concorrência(108) e ainda na obrigação 
que incumbe às entidades adjudicantes de estabelecerem critérios de adjudicação que assegurem a possi-
bilidade de efectiva concorrência(109). Para além de procurarem definir, de modo mais preciso, alguns con-
ceitos essenciais à determinação do respectivo âmbito de aplicação(110), as novas Directivas contemplam 
ainda, várias inovações, nomeadamente e sem preocupações exaustivas, i) a previsão de um novo tipo de 
procedimento, para além dos procedimentos de contratação previstos nas anteriores Directivas: as parce-
rias para a inovação(111), ii) uma particular atenção aos potenciais conflitos de interesses que possam surgir, 
no âmbito de procedimentos adjudicatórios, quanto aos funcionários, colaboradores e/ou administradores 
das próprias entidades adjudicantes, procurando prevenir o seu aparecimento(112), iii) a possibilidade de 
um operador económico poder ser excluído da contratação caso tenha revelado deficiências significativas 
ou persistentes no cumprimento de anteriores contratos, de natureza semelhante, celebrados com a mes-
ma entidade adjudicante(113), iv) a possibilidade de as entidades adjudicantes poderem aceitar candidatos 
ou concorrentes que, embora numa situação de impedimento, demonstrem que adoptaram as medidas 
adequadas para corrigir as consequências de qualquer conduta ilícita e para evitar outras infracções(114), 
v) a possibilidade de, dentro de determinadas condições, as entidades adjudicantes poderem analisar 
as propostas antes de verificarem a ausência de motivos de exclusão e o cumprimento dos critérios de 

105 Publicadas no JO L 94, de 28.3.2014. No que diz respeito à Directiva relativa à adjudicação dos contratos de concessão 
(Directiva 2014/23/UE), trata-se do primeiro diploma de Direito Europeu dedicado exclusivamente à regulação do mercado das 
concessões, embora na presente exposição nos reportemos apenas às Directivas 2014/24/UE e 2014/25/UE.

106 Artigo 18º, nº 1, § 2º da Directiva 2014/24/UE e Artigo 36º, nº 1, § 2º da Directiva 2014/25/UE.

107 Artigo 41º da Directiva 2014/24/UE e Artigo 59º da Directiva 2014/25/UE.

108 Artigo 42º, nº 2 da Directiva 2014/24/UE e Artigo 60º, nº 2 da Directiva 2014/25/UE.

109 Artigo 67º, nº 4 da Directiva 2014/24/UE e Artigo 82º, nº 4 da Directiva 2014/25/UE.

110 Nomeadamente o conceito de organismo de direito público (nº 4 do Artigo 2º Directiva 2014/24/UE e nº 4 do Artigo 3º 
da Directiva 2014/25/UE.

111 Artigo 31º da Directiva 2014/24/UE e Artigo 49º da Directiva 2014/25/UE.

112 Artigo 24º da Directiva 2014/24/UE e Artigo 42º da Directiva 2014/25/UE.

113 Artigo 57º, nº 4, g) da 74º da Directiva 2014/24/UE e Artigo 80º da Directiva 2014/25/UE (por remissão para a Directiva 
2014/24/UE).

114 Designadamente por violação do direito laboral, fiscal, etc. Artigo 57º, nº 6 da Directiva 2014/24/UE e Artigo 80º da 
Directiva 2014/25/UE (idem).
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selecção(115), vi) a redução da documentação exigida aos operadores económicos destinada a provar que se 
encontram em condições de poderem participar num determinado procedimento, o que passa pela utiliza-
ção, em primeira instância, de declarações dos próprios(116) e de certificados electrónicos(117) e pela introdu-
ção do chamado Documento Europeu Único de Contratação Pública(118), vii) a previsão de que todas as co-
municações e intercâmbio de informações de contratação pública sejam realizadas por via electrónica(119) e 
viii) a permissão, explícita, das iniciativas conjuntas de aquisição entre entidades adjudicantes de diferentes 
Estados-Membros(120).

3.2. – A União Europeia e o novo ACP revisto

O Acordo sobre Contratos Públicos constitui um instrumento de indiscutível relevância para a pro-
moção da boa governação a nível internacional e para o acesso ao mercado da contratação pública. Na 
realidade, embora se encontre baseado nos mesmos princípios que nortearam o ACP de 1994(121) e regule 
a contratação pública de um modo muito menos detalhado do que o fazem as Directivas(122), o texto, ora 
revisto, apresenta-se mais claramente estruturado, sendo inclusivamente inovador em algumas das suas 
disposições face à sua anterior versão, inovação essa que passa, designadamente: i) pela apresentação de 
normas mais flexíveis, visando, não só, incentivar a busca das melhores práticas, cada vez mais harmoni-
zadas, na contratação pública, mas, igualmente, dotar as Partes (e, consequentemente, as suas entidades 
adjudicantes) da flexibilidade necessária à sua adaptação a contextos específicos(123); ii) pelo acompanha-
mento da evolução das tecnologias de informação e dos métodos de adjudicação, designadamente através 
do uso de meios electrónicos de contratação(124), com especial destaque para os leilões electrónicos(125) e 
para a divulgação dos anúncios e dos contratos adjudicados(126); iii) pela possibilidade de um operador eco-
nómico ser excluído do procedimento caso se verifiquem determinadas circunstâncias(127); iv) pela abertura 
das listas de uso múltiplo de fornecedores das entidades adjudicantes a operadores económicos que nelas 
não estejam registados(128); v) pela previsão de procedimentos de arbitragem em situações de litígio entre 

115 Artigo 56º, nº 2 da Directiva 2014/24/UE e Artigo 76º, nº 7 da Directiva 2014/25/UE.

116 Artigo 60º da Directiva 2014/24/UE e Artigo 80º da Directiva 2014/25/UE (por remissão para a Directiva 2014/24/UE).

117 Artigo 61º da Directiva 2014/24/UE e Artigo 80º da Directiva 2014/25/UE (idem).

118 Artigo 59º da Directiva 2014/24/UE e Artigo 80º da Directiva 2014/25/UE (idem).

119 Artigo 22º da Directiva 2014/24/UE e Artigo 40º da Directiva 2014/25/UE.

120 Artigo 39º, nº 4 da Directiva 2014/24/UE e Artigo 57º da Directiva 2014/25/UE.

121 Sobre as semelhanças entre o ACP de 1994 e o texto do novo Acordo (“ACP de 2012”), vd. anteriores Notas 31, 34, 36 
a 38, 40, 41, 43 a 49, 52, 54, 5 e 59 a 63.

122 O que sucede por diversas ordens de razões, desde logo porque o principal objectivo da OMC (e, por consequência, do ACP) é 
a expansão da troca de bens e serviços e não propriamente a prossecução de objectivos de interesse colectivo de cada um dos Estados 
que dela fazem parte.

123 Designadamente, através da exclusão de determinados tipos de contratos do âmbito de aplicação do Acordo (nº 3 do 
Artigo II) e da previsão de determinados tipos de excepções à aplicação das suas disposições (Artigo III). Esta flexibilidade tem ainda 
reflexos relativamente aos países em desenvolvimento que pretendam aderir ao Acordo, uma vez que se reconhece, de forma ex-
pressa, que as circunstâncias e as necessidades de desenvolvimento, sejam elas de ordem financeira ou comercial, dos países em 
desenvolvimento e dos países menos desenvolvidos, poderão variar significativamente de um país para outro (nº 1 do Artigo V).

124 Nº 3 do Artigo IV.

125 Artigo XIV.

126 Artigo VI e nºs 5 e 6 do Artigo XVI.

127 Como sejam situação de falência, a existência de falsas declarações, a ocorrência de deficiências significativas ou con-
tinuadas no cumprimento de qualquer requisito ou obrigação emergente de anterior contrato, ou ainda, devido a sentença por 
grave delito, por falta de ética profissional ou por falta de pagamento de impostos (alíneas a) a f) do nº 4 do Artigo VIII).

128 Nº 11 do Artigo IX.
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os Estados-Parte quanto à delimitação do âmbito subjectivo do ACP)(129), e ainda, vi) pela previsão explícita 
de um procedimento simplificado (previsto no Artigo XIX) para a notificação, por uma Parte, das correcções 
e alterações dos seus respectivos Anexos do Apêndice I, deixando de ser necessário, para esse efeito, re-
correr ao procedimento formal previsto no nº 11 do Artigo XXII(130).

Sendo certo que o novo texto do Acordo permite uma melhoria das condições de participação dos 
operadores económicos da União Europeia, se procurarmos estabelecer um paralelismo, ainda que sucin-
to, entre este e as preocupações constantes das Directivas de 2014, verificamos que dele constam dispo-
sições de conteúdo semelhante. Assim, para além de se reconhecer que a contratação pública constitui 
parte integrante da gestão eficiente e eficaz dos recursos públicos(131), salienta-se: a) a obrigação que im-
pende sobre as entidades adjudicantes de não fraccionarem uma determinada contratação, nem utiliza-
rem uma metodologia de valoração de um dado contrato, que tenha por objectivo excluí-lo da aplicação 
do Acordo(132); b) a previsão da utilização de meios electrónicos de contratação(133); c) a obrigação de as en-
tidades adjudicantes efectuarem contratações de modo transparente e imparcial que, para além de com-
patível com o Acordo, evite conflitos de interesses e impeça práticas corruptivas(134); d) a possibilidade de 
as entidades adjudicantes poderem excluir um operador económico que tenha demonstrado deficiências 
significativas no cumprimento de qualquer requisito ou obrigação de fundo resultante de um ou de vários 
contratos anteriores(135) e ainda, e) a possibilidade de as entidades contemplarem, nas cláusulas técnicas de 
uma dada aquisição, determinados requisitos que tenham por objectivo a promoção da conservação dos 
recursos naturais e a protecção do meio ambiente(136).

A propósito da revisão do Acordo, a Comissão, na sua Comunicação acerca da contratação pública 
electrónica(137), considerou que a sua anterior redacção continha disposições muito limitadas em matéria 
de contratação electrónica, apenas prevendo que as Partes se consultassem de forma regular neste domí-
nio e que, nessa medida, o novo texto do ACP, ao reconhecer a importância da utilização e do incentivo à 
utilização de meios electrónicos na contratação pública, tinha constituído uma mudança radical. Todavia, 
precisamente 1 mês antes da apresentação desta Comunicação, a Comissão Europeia havia observado que, 
enquanto cerca de 352 mil milhões de Euros dos contratos públicos no seio da União Europeia estariam 
abertos aos proponentes de países membros do ACP, nos Estados Unidos, por sua vez, este valor situar-se-
-ia na ordem dos 178 mil milhões de Euros, enquanto no Japão decresceria ainda para os 27 mil milhões, 
discrepância esta a que se associava ainda o facto de os operadores económicos dos países membros da 
União Europeia enfrentarem inúmeras práticas restritivas em muitos dos países considerados como princi-
pais parceiros comerciais da União Europeia, designadamente, na China, onde só uma parte deste merca-

129 Nºs 7 e 8 do Artigo XIX do ACP de 2012.

130 Sobre esta matéria vd. ROBERT D. ANDERSON, STEVEN L. SCHOONER e COLLIN D. SWAN, The WTO’s Revised Govern-
ment Procurement Agreement – An Important Milestone Toward Greater Market Access and Transparency, págs. 3 e 4 e a Pro-
posta da Comissão - Proposta de Decisão do Conselho, relativa à celebração do Protocolo que altera o Acordo sobre Contratos 
Públicos, de 22 de Março de 2012 – COM (2013) 143 final.

131 Conforme consta do seu Preâmbulo.

132 Nº 6 do Artigo II.

133 Prevista, como já referido, no nº 3 do Artigo IV.

134 Nº 4 do Artigo IV.

135 Possibilidade essa prevista, como já mencionado, no nº 4 do Artigo VIII, mais concretamente, na sua alínea c).

136 Nº 6 do Artigo X, sendo que, nos termos do nº 9 do mesmo preceito, as características ambientais de um determinado produ-
to poderão ser tomadas em consideração nos critérios de avaliação (desde que o tenham sido no respectivo caderno de encargos).

137 Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité 
das Regiões: Uma estratégia para a contratação pública electrónica – COM (2012) 179 final, de 20 de Abril de 2012.
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do se encontrava aberta a empresas estrangeiras(138). Por outro lado, observava ainda a Comissão, muitos 
países também adoptaram medidas proteccionistas, decorrentes, sobretudo, da crise económica que se 
fez sentir, o que levava a que mais de 50% do mercado de contratos públicos a nível mundial se encontrasse 
encerrado devido a medidas proteccionistas, percentagem esta com tendência para aumentar.

Face à conjuntura existente, e à falta de meios de pressão da União Europeia junto dos parceiros 
comerciais internacionais que lhe permitisse corrigir o desequilíbrio existente, a Comissão Europeia viria 
a apresentar uma proposta de Regulamento visando, por um lado, reforçar a posição da União Europeia 
nas negociações sobre o acesso dos seus operadores económicos aos mercados de contratos públicos de 
países terceiros e, por outro, clarificar as disposições que regiam o acesso ao mercado de contratos públicos 
da União Europeia por parte das empresas de bens e serviços de países terceiros(139), sendo um dos mais des-

138 Com efeito, relativamente à China, observa Wang Ping que as dificuldades começam, desde logo, com a própria con-
catenação entre as obrigações decorrentes do ACP e a própria legislação interna chinesa em termos da definição conceptual 
contida nos próprios instrumentos de adesão, designadamente o facto de os termos “empresas comerciais do Estado”, “em-
presas detidas pelo Estado” e “empresas participadas pelo Estado” serem usados indistintamente, a que acresce o facto de, 
desde o início das negociações conducentes à sua adesão ao ACP, não ter sido efectuada qualquer modificação significativa na 
legislação interna chinesa visando concretizar os compromissos assumidos no seio do Acordo, mantendo-se o incentivo à política 
de aquisições aos operadores económicos internos (“buy national policy”). Por outro lado, salienta ainda o autor, que as maio-
res aquisições efectuadas pelas empresas estatais chinesas nos anos de 2003, 2004 e 2006 a empresas dos Estados Unidos e a 
empresas europeias, foram sobretudo motivadas por razões políticas e não por razões comerciais – WANG PING, “Procurement 
of State Enterprises under China’s WTO Commitments – a broken promise?, disponível em http://www.nottingham.ac.uk/pprg/
documentsarchive/fulltextarticles/pingprocurementofstateenterprises2010.pdf).
Neste relatório, escrito em 2010, o autor identifica algumas características relativamente à situação do sector chinês da contrata-
ção pública, cabendo destacar as seguintes: i) as aquisições públicas chinesas detêm um impacto considerável no comércio inter-
nacional; ii) o governo chinês ainda mantém um grau significativo de controlo sobre a política de aquisições e a prática das suas 
empresas estatais; iii) mesmo a legislação interna chinesa que determina a realização de concursos para determinadas aquisições 
(designadamente as respeitantes a produtos electrónicos), acaba, na prática, por ser contornada pela acção do governo chinês; 
iv) a implementação dos compromissos assumidos pela China no âmbito do ACP tem sido de alcance muito limitado. Para além 
do caso particular chinês e a sua especial importância no contexto da economia mundial, não é apenas na China que se assiste 
a um tratamento preferencial pelos operadores económicos nacionais, o mesmo sucedendo nos próprios Estados Unidos (vd. 
ROBERT D. ANDERSON, STEVEN L. SCHOONER e COLLIN D. SWAN, The WTO’s Revised Government Procurement Agreement – An 
Important Milestone (…), disponível em https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1984216). Nesta publicação, os 
autores destacam que um dos problemas do Acordo de 1994 era o de incluir, como Partes, a grande maioria dos países desenvol-
vidos, ficando os países em desenvolvimento e as economias emergentes (como a própria China, a Rússia, a Ucrânia e a Índia) à 
margem, pelo que o Acordo revisto, ao estabelecer uma maior flexibilização, possibilitaria a adesão destas nações, constituindo 
assim uma importante actualização no contexto da economia global, opinião partilhada por outros autores (vd. MARGARET 
LIANG, Government Procurement at GATT/WTO: 25 Years of Plurilateral Framework (disponível em https://papers.ssrn.com/
sol3/papers.cfm?abstract_id=1019730), sendo, neste ponto contrária à opinião manifestada por Wang Ping, que tivemos ocasião 
de abordar em momento anterior da nossa exposição (vd. Nota 72). Por sua vez, quanto ao Japão, que aderiu ao ACP de 1994 
na mesma data que os Estados Unidos (i.e. em 1 de Janeiro de 1996), tendo até esse momento recorrido em pequena escala a 
procedimentos públicos de aquisição, viu-se obrigado a desenvolver uma alteração sem precedentes no sistema de aquisições 
públicas, por forma a abrir este tipo de aquisições aos operadores económicos estrangeiros, designadamente aos Estados Uni-
dos, com quem, aliás, já havia celebrado vários acordos bilaterais. As maiores consequências para o Japão da sua adesão ao ACP 
revelaram-se sobretudo no alargamento a nível multinacional das empreitadas, as quais constituíam uma parte relevante do or-
çamento público, no alargamento da aplicação das regras relativas a aquisições públicas às mais importantes entidades públicas 
e na criação de um novo mecanismo de reclamações (para maiores desenvolvimento concretos quanto à situação do Japão, vd. 
JEAN HEILMAN GRIER, Japan’s Implementation of the WTO Agreement on Government Procurement, disponível em http://scholar-
ship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1473&context=jil.
Quanto às vantagens do ACP, vd. um interessante estudo de Robert D. Anderson, Philippe Pelletier, Kodjo Osei-Lah e Anna Caroline 
Müller, no qual são efectuadas projecções estatísticas acerca da actual dimensão do mercado de aquisições públicas dos Estados 
que se encontram presentemente em processo de adesão ao ACP e dos Estados membros da OMC, bem como dos potenciais cus-
tos e benefícios que resultarão para os Estados em consequência da adesão ao ACP - ROBERT D. ANDERSON, PHILIPPE PELLETIER, 
KODJO OSEI-LAH e ANNA CAROLINE MÜLLER, Assessing the value of future accessions to the WTO Agreement on Government 
Procurement (GPA): Some new data sources (…)”, disponível em https://www.wto.org/english/res_e/reser_e/ersd201115_e.htm).

139 Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo ao acesso de bens e serviços de países ter-
ceiros ao mercado interno de contratos públicos da União Europeia e que estabelece os procedimentos de apoio às negociações 
sobre o acesso de bens e serviços da União Europeia aos mercados de contratos públicos dos países terceiros – COM (2012) 124 
final, de 21 de Março de 2012, sendo que as observações que efectuámos quanto à situação do mercado da contratação pública 
no contexto internacional constam, todas elas, da exposição dos motivos de que se faz acompanhar a referida proposta de Re-
gulamento. Em termos comparativos com a realidade espelhada pela Comissão no seu Relatório de 2009 (Relatório da Comissão 
sobre as negociações referentes ao acesso das empresas da Comunidade aos mercados de países terceiros nos sectores abran-
gidos pela Directiva 2004/17/CE, de 28 de Outubro de 2009 - COM (2009) 592 final), verifica-se que muito pouco ou quase nada 
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tacados aspectos desta proposta o método encontrado pela Comissão para fazer aumentar o peso da União 
Europeia nas negociações internacionais relativas ao acesso ao mercado de contratação pública, recorrendo 
para isso, quer a medidas restritivas(140), quer a investigações que a Comissão decidisse efectuar, por sua ini-
ciativa ou a pedido das entidades adjudicantes dos seus Estados-membros(141). Paralelamente a isso, visava 
ainda aumentar as oportunidades de negócio para as empresas da União Europeia, à escala mundial, criando 
novos postos de trabalho e promovendo a inovação, indo, assim, ao encontro dos objectivos da Estratégia 
Europa 2020(142). Porém, esta proposta seria debatida no Parlamento Europeu e no Conselho, sem que fosse 
conseguida uma posição formal sobre a matéria, uma vez que, se por um lado vários Estados-membros ma-
nifestaram reservas quanto a fechar o mercado da UE aos bens e serviços originários de determinados países 
terceiros (ainda que apenas temporariamente e de forma direccionada), outros houve que exprimiram o seu 
total apoio a esta possibilidade. Estes últimos, liderados pela França, viriam a realizar uma discussão técnica 
em 2014, procurando chegar a um consenso ainda durante a Presidência italiana. Como tal não sucedeu, a 
Comissão viria a adoptar uma proposta alterada em Janeiro de 2016(143), visando não só eliminar todos os 
efeitos potencialmente negativos daquele instrumento na sua forma original, mas igualmente conferir uma 
maior transparência, ao estabelecer que a Comissão deverá tornar públicas as conclusões das investigações 
relativas às medidas e práticas discriminatórias adoptadas por países terceiros, bem como todas as iniciativas 
desses países destinadas a eliminar essas medidas e práticas discriminatórias(144). A propósito desta proposta 
alterada, o Comité Económico e Social Europeu, no seu parecer de 27 de Abril de 2016(145), considera que 
embora a proposta de regulamento possa constituir um primeiro passo para garantir uma maior abertura 
dos contratos públicos(146), a mesma peca por não ser suficientemente ambiciosa, uma vez que o seu âm-

terá sido alterado por parte do comportamento dos países terceiros no mercado da contratação pública, tendo em conta que os 
operadores económicos continuam a enfrentar o mesmo tipo de dificuldades de acesso ao mercado.
Nesta proposta de Regulamento, embora se previsse que as autoridades adjudicantes tratariam da mesma forma os bens e servi-
ços (neles se incluindo as empreitadas – cfr. alínea b) do nº 1 e da alínea d) do nº 2 do Artigo 2º) abrangidos (ou seja, originários 
de um país com o qual a UE tivesse assumido compromissos a nível internacional em matéria de acesso ao mercado) e os bens e 
serviços originários da União Europeia, estatuía igualmente a possibilidade de as entidades adjudicantes, mediante aprovação da 
Comissão e no âmbito de contratos de valor igual ou superior a 5.000.000,00 de Euros, excluírem propostas que incluíssem bens 
ou serviços provenientes de países terceiros, se o valor dos bens ou serviços não abrangidos (vd. alínea e) do nº 1 do Artigo 2) 
por compromissos internacionais de acesso ao mercado fosse superior a 50% do seu valor total, observando para isso o devido 
procedimento junto da Comissão (cfr. Artigo 6º da proposta).

140 A proposta conferia à Comissão a faculdade de, mediante a identificação de quais os países que, comprovadamente, 
discriminassem os operadores económicos da União Europeia (conduzindo, assim, a uma substancial falta de reciprocidade na 
abertura dos mercados entre a União Europeia e esses países), adoptar medidas restritivas que limitassem temporariamente o 
acesso de bens e de serviços oriundos do país ou países em causa (cfr. Artigo 10º).

141 Artigo 8º da proposta de Regulamento. Se em resultado dessas averiguações, se verificasse que o país terceiro man-
tinha medidas restritivas de adjudicação, a Comissão convidá-lo-ia para uma concertação, tendo em vista assegurar a aplicação 
dos princípios da transparência e da igualdade de tratamento, sendo que, no caso de o país em causa ser parte no ACP, ou de ter 
concluído com a União Europeia um acordo comercial que contivesse disposições em matéria de contratos públicos, a Comissão 
recorreria aos mecanismos de concertação ou de resolução de litígios previstos nesse acordo (Artigo 9º, nºs 1 e 2).

142 Comunicação da Comissão “Europa 2020 – Estratégia para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo” 
(COM (2010) 2020 final).

143 Proposta alterada de Regulamento do parlamento Europeu e do Conselho relativo ao acesso de bens e serviços de 
países terceiros ao mercado interno de contratos públicos da União Europeia e que estabelece os procedimentos de apoio às 
negociações sobre o acesso de bens e serviços da União Europeia aos mercados de contratos públicos dos países terceiros (COM 
(2016) 34 final, de 29.01.2016.

144 Designadamente o encerramento total do mercado de contratos públicos da União Europeia, os encargos administra-
tivos e o risco de fragmentação do mercado interno (vd. exposição dos motivos constante da referida proposta alterada).

145 Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a «Proposta alterada de regulamento do Parlamento Europeu e 
do Conselho relativo ao acesso de bens e serviços de países terceiros ao mercado interno de contratos públicos da União Europeia 
e que estabelece os procedimentos de apoio às negociações sobre o acesso de bens e serviços da União Europeia aos mercados 
de contratos públicos dos países terceiros» (publicado em Julho do mesmo ano - JO C 264 de 20.7.2016).

146 Não só nas negociações em curso no âmbito da Parceria Transatlântica de Comércio e Investimento (TTIP) entre a UE e 
os EUA, e ainda no âmbito das negociações de um acordo comercial com o Japão ou nas negociações para a adesão da China ao 
ACP da Organização Mundial de Comércio (OMC), tendo em linha de conta que os mercados de contratos públicos destes países 
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bito de aplicação se limita a um simples ajustamento dos preços em contratos superiores a 5 milhões de 
euros, assinalando que apenas 7% de todos os contratos públicos têm um valor superior a este montante. 
Não obstante as insuficiências assinaladas pelo CESE, este regulamento - caso venha a ser aprovado - irá 
contribuir fortemente para a melhoria das condições em que as empresas poderão concorrer a contratos 
públicos em países terceiros, mediante o reforço da posição da União Europeia nas negociações de acesso 
das empresas aos mercados de contratos públicos nesses países.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Representando actualmente uma parte substancial do comércio a nível mundial, uma vez que se ci-
fram em cerca de 1 bilião de euros por ano, os contratos públicos têm justificado uma especial atenção por 
parte de organismos de carácter supranacional(147), de modo a assegurar que a abertura do mercado de 
contratação pública se efectue num espírito de reciprocidade e de benefício mútuo.

No caso concreto da União Europeia, a contratação pública constitui um dos sectores onde a harmo-
nização dos ordenamentos jurídicos dos respectivos Estados-membros tem vindo a ser paulatinamente 
produzida com maior intensidade, para o que tem concorrido não só o crescente detalhe que o legislador 
comunitário tem conferido às Directivas, mas igualmente as importantíssimas orientações jurisprudenciais 
do TJCE, procurando, desse forma, garantir um efectivo acesso ao mercado e uma concorrência leal entre 
os operadores económicos. Contudo, enquanto por um lado se assiste quer a uma crescente consagração 
normativa de práticas e políticas impulsionadoras da concorrência no mercado dos contratos públicos, 
quer a uma abertura ímpar do sector europeu dos contratos públicos aos operadores económicos a nível 
mundial, abertura essa em muito resultante dos compromissos assumidos pela União Europeia no con-
texto do Acordo sobre Contratos Públicos da Organização Mundial do Comércio, por outro, e na prática, 
apenas uma parte desse mercado está efectivamente ao alcance de todos, afectando sectores em que os 
operadores económicos europeus são competitivos.

Ora, nos tempos de instabilidade económica que actualmente se vivem, sobretudo ao nível dos países 
da União Europeia(148), torna-se crucial garantir a máxima eficiência das despesas públicas e a manutenção 
da abertura dos mercados internacionais. Neste contexto, e como sublinham Robert D. Anderson, Steven 
L. Schooner e Collin D. Swan(149), o Acordo sobre os Contratos Públicos (ACP), recentemente revisto, de-
sempenha uma função vital, porquanto evita potenciais medidas proteccionistas por parte dos Estados 
(necessariamente limitadoras das trocas comerciais no sector das aquisições públicas) ao impedir que um 

são menos abertos do que os da União Europeia, mas também nas relações com países não signatários do ACP, como a Rússia, o 
Brasil ou a Argentina.

147 De acordo com os dados da OMC, a contratação pública está estimada entre 15 a 20% do PIB mundial, embora apenas 
uma parte desta tenha sido efectuada ao abrigo do ACP. Quanto a este, a sua recente revisão, ao ampliar a sua aplicação subjectiva 
permitirá obter ganhos de acesso ao mercado estimados na ordem dos 80 a 100 mil milhões de dólares anuais. (cfr. World Trade 
Organization – Annual Report 2016, disponível em https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/anrep16_chap5_e.pdf).

148 E que a questão do chamado “Brexit” contribui para acentuar, porquanto, não só, em termos gerais, se desconhece que 
caminho pretenderá percorrer o Reino Unido (por contraposição àquele que, naturalmente, lhe será permitido trilhar por parte das 
instâncias europeias), a que se alia a questão de saber se esta saída constituirá um potencial embrião para novos movimentos anti-
-europeístas, como, no caso particular da contratação pública, se não conhecem quais os termos por que se regerão, num futuro pós-
-Brexit, as relações UE/Reino Unido. A propósito das implicações do Brexit nas relações jurídicas UE-Reino Unido no domínio dos con-
tratos públicos, no passado mês de Abril de 2017, foi elaborado um relatório para a Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos 
Consumidores, onde foram analisados quatro possíveis modelos futuros para este âmbito - Consequences of Brexit in the area of pu-
blic procurement (disponível em http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2017)602028).

149 ROBERT D. ANDERSON, STEVEN L. SCHOONER e COLLIN D. SWAN, The WTO’s Revised Government Procurement Agree-
ment – An Important Milestone Toward Greater Market Access and Transparency, pág. 5.
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Estado-parte possa restringir o acesso ao mercado a outros Estados-parte durante um período de recessão 
económica. Segundo estes autores, o ACP é, na verdade, a principal apólice de seguro que as economias ex-
portadoras têm disponível para lhes permitir o acesso ao mercado neste sector crucial, constituindo, assim, 
um importante elemento de estabilidade no mercado internacional da contratação pública.

A aplicação de procedimentos claros, transparentes e flexíveis, que permitam aos operadores econó-
micos competir em pé de igualdade à escala mundial, são, assim, propósitos que tanto o texto revisto do 
Acordo sobre Contratos Públicos quanto os das novas Directivas procuram alcançar(150). Sendo certo que 
o quadro jurídico ora desenhado para a contratação pública estará sempre sujeito a adaptações face à 
dinâmica da economia mundial e aos próprios factores conjunturais que a determinam(151), será inevitável 
reconhecer que um ordenamento jurídico consistente em matéria de contratos públicos constitui uma 
condição prévia para uma abertura efectiva e global deste mercado.
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MÓDULO-V, CONTRATOS PÚBLICOS de7 a 11 de Novembro de 20. Consultar link: www.servulo.com; - Legalidade e moralidade, 
in: Estudos vários, vol. I, 1963/96; ESTONINHO, Maria João, Requiem pelo contrato administrativo, Almedina, 1990; - Curso de 
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ministrativo na Guiné-Bissau, em especial, a reforma do contencioso administrativo, in: Estudos comemorativos dos vinte anos da 
Faculdade de Direito de Bissau, vol. II, Lisboa, 2010; KIRKBY, Mark, Conceito e Critérios de Qualificação do contrato administrativo: 
Um debate académico com e em homenagem ao Senhor Professor Sérvulo Correia, in: Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor 
Sérvulo CORREIA, vol. II, 2010, P. 759; LEITÃO, Alexandra, Contratos interadministrativos, Almedina, 2011; - Lições de direito dos 
contratos públicos: Parte geral, AAFDL, 2014; MELO, Raquel de Carvalho, Curso de direito administrativo, jus PODIVM, Rio de Janei-
ro, 2008; NEVES, Ana Fernanda, Princípios da contratação pública, in: Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Sérvulo CORREIA, 
vol. II, FDL, pp. 29-58; OTERO, Paulo, Poder de substituição em direito administrativo, II, Lisboa, 1995; OLIVEIRA, Filipe Falcão de, 
Direito público guineense, Almedina, 2005; PIRES, Hélder Amílcar, O enquadramento conceptual do contrato público no direito da 
Guiné-Bissau, Dissertação – FDL, 2012; QUADROS, Fausto, O concurso público na formação do contrato administrativo, in: Revista 
da ordem dos advogados, ano 47, 1987 (Dez); RAIMUNDO, Miguel Assis, Escolha das entidades a convidar para o procedimento 
de ajuste directo à luz do código dos contratos públicos, in: Estudos em Homenagem ao Prof. Sérvulo Correia, vol. II, Edições FDL, 
Coimbra Editora, 2010, p. 881 -902; SOUSA, Marcelo Rebelo e André Salgado de MATOS, Direito administrativo geral, Tomo III, 
Lisboa, 2008; SOUSA, Marcelo Rebelo de, O concurso público na formação do contrato administrativo, Lisboa, LEX, 1994; VIANA, 
Cláudia, Os princípio comunitários na contratação pública, Coimbra Editora, 2007.

2  Mestre em Direito, Jurista na Agência da Aviação Civil da Guiné-Bissau.

Algumas notas sobre a contratação pública guineense, 
em especial, o regime do ajuste direto no código dos 
contratos públicos guineense 1
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1. Introdução

O presenta trabalho tem por objectivo traçar algumas linhas de orientação sobre a contratação pública 
na Guiné-Bissau, em particular um olhar sobre o procedimento pré-contratual do Ajuste direto no âmbito 
do Código dos Contratos Público Guineense (CCPG)3. A contratação pública apesar de ser uma realida-
de diária na actividade administrativa guineense4, ela não é objecto de estudos académicos5 ou técnicos 
significativos que possam servir de base e de contributo teórico e dogmático dos institutos jurídicos que 
dela fazem parte. É verdade que a Guiné-Bissau ainda é um País jovem, onde a cultura jurídica não esta 
profundamente enraizada, honrosa excepção seja feita a Faculdade de Direito de Bissau um oásis no meio 
de um imenso deserto.

2. Evolução

No que se refere ao regime próprio dos contratos públicos6, só a partir do século XXI é que surgem 
os primeiros diplomas que regulam especificamente esta matéria, designados pela doutrina de legislação 
de 20027. Há um traça que marca este conjunto de diplomas de 2002, desde logo, a não adopção de um 
conceito de contrato administrativo8, só compreensível a luz da marcada influência que, a legislação dos 
países da UEMOA9 de tradição francófona exercem no espaço comunitário, assim, a opção pelo conceito 
de contrato público na linha das directrizes do marché public do direito francês são bem patentes, ao só 
preverem o tipos de contrato de obras, fornecimentos e serviços. 

Esta questão parece hoje ultrapassada, isto na medida em que o Código do Procedimento Administra-
tivo Guineense (CPAG) adopta o conceito de contrato administrativo10 e, este passa a ser o conceito chave 

3  Decreto-lei nº 20/2012 de 20 de Agosto, publicado no Boletim Oficial nº 34 de 20 de Agosto de 2012.

4   A realização do interesse público por parte da administração pública com recurso a contratação pública na Guiné-Bissau 
deve ser vista com um forma de concretizar de um desiderato constitucional, a participação dos particulares no desempenho das 
actividades públicas, assim o artigo 3º da Constituição da república da Guiné-Bissau, “A República da Guiné-Bissau é um Estado de 
democracia constitucional instituída (…) na efectiva participação popular no desempenho (…) das actividades públicas (…) ”. É a 
própria lei magna que aponta para uma participação efectiva dos particulares na realização das tarefas que incumbe ao Estado. 

5  Com algumas excepções, como de GUERREIRO, Sara, O Direito administrativo na Guiné-Bissau, em especial, a reforma 
do contencioso administrativo, in: Estudos comemorativos dos vinte anos da Faculdade de Direito de Bissau, vol. II, Lisboa, 2010, 
p. 10879 - 1150; OLIVEIRA, Filipe Falcão, Direito público Guineense, Coimbra, Almedina, 2005; PIRES, Hélder Amílcar, O enquadra-
mento conceptual do contrato público no direito da Guiné-Bissau, Dissertação – FDL, 2012.      

6  Conferir na doutrina o que se diz a propósito da contraposição contrato administrativo/contrato público, entre tantos, CAE-
TANO, Marcello, Manual de Direito administrativo, vol. I, 10ª ed., 3ª Reimpressão, Almedina, 1984, p. 579 e ss; AMARA, Diogo Freitas 
do L, Curso de direito administrativo, vol. II, 2ª Reimpressão, (col. Pedro MACHETE e Lino TORGAL), Almedina, 2011, pp. 537 e ss; 
ESTORNINHO, Maria João, Requiem polo contrato administrativo, Almedina, 1990; ALMEIDA, Mário Aroso de, Apontamentos sobre o 
contrato administrativo no código dos contratos públicos, in: Revista de contratos públicos, nº 2, Cedipre, Universidade Católica, 2011, 
p. 5 – 34; Mark KIRKBY, Conceito e Critérios de Qualificação do contrato administrativo: Um debate académico com e em homenagem 
ao Senhor Professor Sérvulo Correia, in: Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Sérvulo CORREIA, vol. II, 2010, P. 759. 

7 Decreto-Lei nº 2/2002, de 3 de Dezembro, Sobre a modernização da adjudicação dos contratos públicos; Decreto-Lei 
nº 3/2002 de 3 de Dezembro, relativo a empreitadas de obras públicas; Decreto-Lei nº 4/2002, de 3 de Dezembro, designado de 
Código dos contratos públicos; Decreto-Lei nº 5/2002, Fixação das disposições particulares relativas aos concursos públicos.  

8  Cfr. Filipe Falcão de OLIVEIRA, Direito público guineense, Almedina, 2005, p. 404.

9  União Económica e Monetária da África Ocidental - UEMOA é uma organização oeste africana instituída em 10 de Janeiro 
de 1994 em Dakar (Senegal), congrega oito países, dentre os quais a Guiné-Bissau, tem em comum uma moeda, que é o Franco 
da Comunidade Financeira Africana (Franco CFA), tendo como objetos entre outros, a criação de um mercado comum, baseado na 
livre circulação de pessoas, bens, serviços, capital …, (Cfr. artigo 4º, al. c) do TUEMOA; a harmonização da legislação dos Estados 
membros na medida que seja necessário ao bom funcionamento do mercado comum (Cfr. artigo 4º, al. e) do TUEMOA.     

10  Cfr. Artigo 142º CPAG, “O contrato administrativo é o acordo de vontade pelo qual é constituída, modificada ou extinta 
uma relação jurídica administrativa”.
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no direito guineense11, sendo aplicável a um conjunto mais variado de relações jurídica contratual do Es-
tado do que a noção do contrato público12, neste sentido, hoje é possível afirmar que todos os contratos 
públicos (em sentido amplo) abrangendo contratos de obras, de fornecimentos, de serviços e de delegação 
de serviços públicos, são contratos administrativos em razão da sua sujeição ao regime das normas admi-
nistrativas substantivas dos artigos 83º a 90º do CCPG. No entanto, já não são contratos públicos para efei-
to da sua sujeição directa do regime substantivo do CCPG, os contratos administrativos, típicos ou atípicos 
que não caibam naquela categoria13.

3. Princípios que enquadram a contratação pública guineense14

3.1. Princípio da legalidade15

Âncora de qualquer Estado de direito democrático e garantia do respeito pelos direitos dos particulares 
na actuação dos agentes públicos16, este princípio aplicável a contratação pública, impõe o respeito pelo 
bloco de legalidade e a necessidade de habilitação legal para a actuação administrativa, por outro lado este 
princípio concretiza-se especificamente no princípio da tipicidade dos procedimentos pré-contratuais, ainda 
é importante referir, que as normas legais sobre a formação e execução dos contratos prevalecem sobre as 
disposições das peças do procedimento desconformes, em razão do subprincípio da preferência da lei17. 

Este princípio que vincula a autoridade contratante, materializa-se na exigência de que “o funda-
mento normativo de qualquer procedimento adjudicatório deve basear-se num acto legislativo18” pala-
vras de FREIA DO AMARAL, que avança ainda que, “a lei pode conferir ao promotor do concurso maior 
ou menor autonomia na condução dos trâmites do procedimento do concurso e na própria escolha do 
co-contratante. Mas há uma condição que, em qualquer caso, não pode ser desrespeitada: essa autono-
mia há-de ter a lei por base e medida”. Importante ainda, no princípio da legalidade é a obrigação que a 
autoridade contratante tem de publicar previamente tudo o que é relevante para efeitos de adjudicação, 
antes da abertura do concurso, porque deste modo á uma auto-vinculação19 que impende sobre a admi-

11  Sobre a conceptualização do contrato público no direito guineense. Cfr. PIRES, Hélder Amílcar, O enquadramento con-
ceptual do contrato público no direito da Guiné-Bissau, Dissertação – FDL, 2012.  

12  Assim, GUERRREIRO, Sara, O direito administrativo na Guiné-Bissau, em especial, a reforma do contencioso administra-
tivo, in: Estudos comemorativos dos vinte anos da Faculdade de Direito de Bissau, vol. II, Lisboa, 2010, p. 1099.

13  Cfr. CORREIA, José Manuel Sérvulo, in: Curso de Pós-graduação Sobre Direito dos contratos públicos, na Faculdade de 
Direito de Bissau - MÓDULO – V, CONTRATOS PÚBLICOS de 7 a 11 de Novembro de 20, p. 111. Consultar link: www.servulo.com. 

14  “Os princípios são parâmetros normativos de compreensão e de estruturação da contratação pública, seguindo a ideia 
de que a sua observância permite a tomada de decisões juridicamente correctas e óptimas de ponto de vista dos fins”. Cfr. NEVES, 
Ana Fernanda, Princípios da contratação pública, in: Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Sérvulo CORREIA, vol. II, FDL, p. 30.

15  Ínsito no artigo 3º da CRGB, da qual também resulta o princípio da participação dos cidadãos no desempenho e con-
trolo da actividade administrativa, o princípio da economia de mercado (Artigo 11º CRGB), que assenta na livre concorrência dos 
operadores económicos.

16  “Este princípio para efeitos de conduta pré-contratual da administração pública, abarca no bloco da legalidade a própria 
constituição, as leis e os regulamentos administrativos e as próprias regras que presidem a formação do contrato”. SOUSA, Marcelo 
Rebelo de, O concurso público na formação do contrato administrativo, Lisboa, LEX, 1994, p.36.   

17  Cfr. SOUSA, Marcelo Rebelo de e André Salgado de MATOS, Direito administrativo geral, Tomo III, Actividade administra-
tiva (Contratos públicos), Almedina, 2008 p. 74.

18  Cfr. AMARAL, Diogo Freitas do, Curso de direito administrativo, vol. II, 2ª Reimp., (col. Lino TORGAL), Almedina, 2003, p.576.

19  Aqui importa, chamar a colação o princípio da tutela de confiança na formação dos contratos, que para Marcelo Rebelo de 
SOUSA se exige “quer na óptica da auto-vinculação da administração às regras e ao próprio quadro jurídico global que devem presidir 
à celebração dos contratos, quer da óptica da eventual responsabilidade pré-contratual” (p.31, nt.30); “tudo o que for relevante para 
efeitos de escolha na adjudicação tem de ficar bem definido na abertura do concurso. (…) Não é possível que, na altura do concurso, 
se ponham certos critérios de adjudicação, que os concorrentes aceitam, e, mais tarde – nomeadamente na adjudicação -, se venha 

Voltar ao índice

www.servulo.com


DIREITO INTERNACIONAL E EUROPEU DA CONTRATAÇÃO PÚBLICA 34

nistração, das regras que foi ele que estabeleceu, é uma obrigação que não é criada directamente pela 
lei mas, ao qual a autoridade contratante esta vinculada20.   

3.2. Princípio da igualdade

Este princípio também assume especial relevância no direito guineense da contratação pública, desde 
logo porque assegura o equilíbrio dos interessados, não discriminação em função da nacionalidade21 e trata-
mento não discriminatório em todo procedimento adjudicatório dos concorrentes. Assim, à autoridade con-
tratante deve assegurar igualdade de condições de acesso e de participação dos interessados na encomenda 
pública. Este princípio na sua dimensão negativa encontra consagração no Código no artigo 3º al. e) CCPG 
“da não discriminação fundada na nacionalidade dos candidatos”, a igualdade de tratamento exige que, não 
sejam tratadas de forma diferente situações comparáveis e de forma igual situações diferentes, a não ser que 
“seja objectivamente justificado”. Deve ser respeitado em todas as fases do procedimento de contratação22.

Este princípio acaba por se reconduzir numa dimensão comunitária ao princípio do livre acesso aos 
contratos públicos no espaço da UEMOA.

3.3. Princípio da transparência23

Trata-se de um princípio estruturante da contratação pública guineense, este princípio “constitui um 
decorrência do princípio da boa-fé24 enquanto exigência geral de correcção e lealdade de conduta25”, mas, 
não só também, é um princípio do qual decorrem outros princípios, como o da publicidade26.   

Em termos de fontes podemos notar que o direito comunitário dá uma grande centralidade a ques-

tão da transparência, como aspecto importante na concretização do mercado comum, deste modo a 

Directiva 04/2005/CE/UEMOA, nos considerandos 2, 3 e 4, fala da necessidade de transparência, no-

meadamente pela adopção de medidas e políticas que reforcem a eficácia da luta contra a corrupção 

e a promoção do acesso das Pequenas e Medias Empresas (PME`s) às encomendas públicas, o artigo 2º 

juntar a esses critérios outros, de reformulação das propostas, que influenciem ou determinem a aplicação dos primeiros”. Cfr. SOUSA, 
Marcelo Rebelo de, O concurso público na formação do contrato administrativo, Lisboa, LEX, 1994, p.75.   

20  Cfr. AMARAL, Diogo Freitas do, Curso de direito administrativo, vol. II, 2ª Reimp., (col. Lino TORGAL), Almedina, 2003, p.577.

21  Cfr. Artigo 3º, al. e) CCPG.

22  Cfr. NEVES, Ana Fernanda, Princípios da contratação pública, in: Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Sérvulo COR-
REIA, vol. II, FDL, 2010, p. 37.

23  Cfr. Artigo 4º, al. c) e 5º LQCP; Artigos 1º, al. c) Artigo 3º, al. d) e 4º do CCPG.

24  Cfr. Artigo 10º CPAG.

25   Cfr. NEVES, Ana Fernanda, Princípios da contratação pública, in: Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Sérvulo COR-
REIA, vol. II, FDL, 2010, p. 44.

26  Considerando que é consensual que os princípios chaves da arquitectura dos contratos públicos são o princípio da concor-
rência, o princípio da transparência e o princípio e da igualdade, podemos dizer que o garante do sistema de contratação pública é o 
princípio da publicidade, porque ela decorre de qualquer um dos princípios enunciados e a sua ausência constitui a violação de qual-
quer uma delas. Seguindo de perto o que diz ANA NEVES, a publicidade deve ser adequada numa tripla vertente: a) quanto a forma ou 
meios utilizados, na perspectiva da sua cognoscibilidade pelo universo dos interessados, trata-se de garantir a “publicidade adequada”; 
b) quanto ao conteúdo, deve incluir informações bastante para permitir a aferição do interesse na apresentação de candidatura e para 
organização de participação eficaz, deve conter: características essências do contrato a celebrar, nomeadamente objecto e natureza e 
os critérios de adjudicação bem como a sua densificação; c) quanto à duração e ao tempo durante o qual deve ser feita a publicidade: 
o anúncio do procedimento tem de ser publicitado por período de tempo idóneo ao conhecimento pelos interessados.
A publicidade tem de ser “prévia como posterior á adjudicação”, concretizam-se, na publicitação do anúncio pré-contratual e na 
comunicação da decisão de adjudicar. Cfr. Princípios da contratação pública, in: Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Sérvulo 
CORREIA, vol. II, FDL, 2010, p. 50 e 51. 
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desta directiva estabelece como um dos princípios da contratação pública a transparência, através da ra-
cionalização e modernização dos procedimentos de adjudicação, também a Directiva 05/2005/CE/UEMOA, 
fala da transparência nos considerandos 2, 3 e 10, neste ultimo número, enfatiza o legislador comunitário 
que a abertura dos contratos públicos a concorrência comunitária carece de uma substancial garantia de 
transparência e da não discriminação, para tal poder ter eficácia concreta, devem existir meios de recurso 
eficazes e expeditos a reagir em caso de violação de normas comunitárias ou nacionais. 

Ora a concretização destas exigências comunitárias de transparência foram acolhidas pelo legislador 
nacional, nomeadamente através da consagração de princípio da transparência na contratação pública, ali-
ás, é de referir que este princípio não era já estranho ao legislador guineense que, no âmbito do Decreto-lei 
02/2002 de 3 de Dezembro, artigo 1º, al. c) fixava como objectivo da modernização do contratos públicos à 
transparência dos procedimentos de adjudicação, como afloramentos do princípio estabelecia o artigo 5º, 
á obrigatoriedade de definição prévia das necessidades das autoridades contratantes; a prévia definição, 
classificação e hierarquização dos critérios de qualificação e de avaliação das propostas. 

Nesta mesma linha continuaram os diplomas posteriores, assim a Lei Quadro dos Contratos Públicos 
(LQCP) nos artigos 4º, al. d) e 5º. Quanto ao Código dos Contratos Públicos Guineense, este começa por 
referir-se a transparência como um princípio geral da contratação pública no artigo 3º, al. d) “Os processos 
e procedimentos de adjudicação dos contratos públicos e das delegações de serviço público, independente-
mente do seu montante, são submetidos (…) ao princípio: Da transparência dos procedimentos, tando em 
consideração a racionalidade, a modernidade e a verificação do respeito pelos procedimentos”, como se 
isto não basta-se, o legislador prevê um extenso catálogo de concretização do princípio da transparência 
no artigo 4º CCPG a que designa princípios específicos da transparência (…), assim deste catálogo consta: 
a necessidade de definição prévia pela autoridade contratante das normas e especificações técnicas em 
vigor no país, no regulamento do concurso ou na sua falta, às normas e práticas internacionais reconhe-
cidas pelos organismos multilaterais de financiamento; a publicidade do lançamento do concurso antes 
da adjudicação do contrato, publicidade das notificações de adjudicação; obrigatoriedade de prestar es-
clarecimentos aos concorrentes; fixar prazos razoáveis para apresentação de propostas; caracter público 
da abertura dos envelopes; a forma escrita do procedimento; conservação dos documentos relativos a 
adjudicação durante dez anos seguintes ao enceramento da consulta. 

Todos estes deveres que recaem sobre a autoridade contratante acabam por reforçar a transparência, 
são de louvar se atendermos que, estamos a falar da Guiné-Bissau onde a propensão para a corrupção é 
muito elevada. 

3.4. Princípio da imparcialidade

Trata-se de um princípio que “impõe que os órgão e agentes administrativos ajam de forma isenta e 
equidistante relativamente aos interesses em jogo nas situações que devem decidir ou sobre os quais se 
pronunciem sem carácter decisório”27. No direito guineense o princípio da imparcialidade está prevista no 
artigo 9º do CPAG e para garantir a imparcialidade o Código prevê um conjunto de situações susceptíveis 
de gerar imparcialidade e fixa um regime jurídico, para a garantia de imparcialidade nos artigos 40º e se-
guintes CPAG, é um princípio que rege toda actividade administrativa. 

O principio revela duas vertentes, uma vertente negativa, que consubstancia a ideia de que os titulares 
dos órgãos e os agentes da administração pública estão impedidos de intervir em procedimentos, actos ou 
contratos que digam respeito a questões do seu interesse pessoal ou de família ou de pessoas com tenham 
relações económicas de especial proximidade, a fim de que não possa suspeitar-se da sua isenção ou rec-

27  Cfr. AMARAL, Diogo Freitas do, Curso de direito administrativo, vol. II, 2ª Reimp., (col. Pedro MACHETE e Lino TORGAL), 
Almedina, 2011, p. 153.
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tidão da sua conduta28, aqui vale mesmo a máxima romana “ a mulher de Cesar não basta ser, é preciso 
parecer”29. Deste modo quem esteja a intervir no procedimento de adjudicação, é obrigado a declarar a 
sua situação de conflito de interesse (se houver este conflito) e pedir a sua substituição, isto quer em caso 
de impedimento ou no caso de suspeição. Quanto a vertente positiva aqui recai um dever sobre a adminis-
tração de ponderar todos os interesses públicos secundários e os interesses privados equacionáveis para 
efeitos de certa decisão antes da sua adopção30. 

Aplicado ao procedimento de contratação pública, dela decorre que as peças do procedimento pré-con-
tratuais não podem, em virtude da ponderação de interesses irrelevantes ou da ausência de ponderação de 
interesses relevantes, conter cláusulas que visem favorecer ou prejudicar os interessados em contratar, sendo 
igualmente proibida, na sua aplicação, qualquer interpretação que a tal possa conduzir31.               

3.5. Princípio da proporcionalidade

Este princípio com lastro constitucional, por ser uma manifestação do princípio do Estado de Direito demo-
crático, assente na ideia de que, as decisões ou medidas tomadas pelos poderes públicos, não devem exceder o 
estritamente necessário para a realização do interesse público32, deste princípio brotam três dimensões essen-
ciais: adequação, necessidade e razoabilidade ou equilíbrio33. 

Na dimensão da adequação, significa que a medida tomada deve ser causalmente ajustada ao fim que se 
propõe atingir34, assim aplicado ao procedimento pré-contratual da adequação decorre que, dentro dos limites 
legais, deve ser escolhido o procedimento pré-contratual mais adequado ao interesse público a prosseguir35.

Na dimensão da necessidade, significa que, para além de idónea para o fim que se propõe alcançar, a 
medida administrativa deve ser, dentro do universo das medidas abstractamente idónea, aquela que, em 
concreto, lese em menor medida os direitos e interesses dos particulares36, no plano do procedimento de 
adjudicação de contrato público, decorre que, na tramitação dos procedimentos pré-contratuais, apenas 
se devem efectuar as diligências e praticar os actos que se revelem indispensáveis à prossecução dos fins 
que legitimamente se visam alcançar37; 

Quanto a dimensão da razoabilidade ou equilíbrio, assenta na existência de uma ponderação (relação 
custo-benefício) entre as vantagens decorrentes da prossecução do interesse público e os sacrifícios ine-

28  Cfr. AMARAL, Diogo Freitas do, Curso de direito administrativo, vol. II, 2ª Reimp., (col. Pedro MACHETE e Lino TORGAL), 
Almedina, 2011, p. 154.

29  Cfr. Artigo 18º/5 LQCP.

30  SOUSA, Marcelo Rebelo de, O concurso público na formação do contrato administrativo, Lisboa, LEX, 1994, p.41. Sus-
tenta o autor haverá falta de imparcialidade “(…) quando, numa adjudicação, se verifica a ausência de uma adequada ponderação 
dos interesses tutelados de todos os concorrentes admitidos ao concurso”.   

31  Marcelo Rebelo de SOUSA e André Salgado de MATOS, Direito administrativo geral, Tomo III, Actividade administrativa 
(Contratos públicos), Almedina, 2008, p. 76.

32  Cfr. Diogo Freitas do AMARAL, Curso de direito administrativo, vol. II, 2ª Reimp., (col. Lino TORGAL), Almedina, 2003, p.141.

33  Também designada de proporcionalidade stricto sensu.

34  Cfr. Diogo Freitas do AMARAL, Curso de direito administrativo, vol. II, 2ª Reimp., (col. Lino TORGAL), Almedina, 2003, p.142.

35  Marcelo Rebelo de SOUSA e André Salgado de MATOS, Direito administrativo geral, Tomo III, Actividade administrativa 
(Contratos públicos), Almedina, 2008, p. 76.

36  Cfr. Diogo Freitas do AMARAL, Curso de direito administrativo, vol. II, 2ª Reimp., (col. Lino TORGAL), Almedina, 2003, p.142.

37  Marcelo Rebelo de SOUSA e André Salgado de MATOS, Direito administrativo geral, Tomo III, Actividade administrativa 
(Contratos públicos), Almedina, 2008, p. 76.
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rentes dos interesses privados38, deste princípio decorre no procedimento pré-contratual a ponderação 
dos custos e dos benefícios decorrentes da utilização de cada um dos procedimentos pré-contratuais para 

efeitos de escolha39.          

3.6. Princípio da moralidade administrativa40 

Muito curioso! É o facto de apesar de existirem vários princípios e regras que acautelam e condicio-
nam a actuação dos titulares de órgãos e agentes da administração pública, o legislador decide fixar um 
princípio desta natureza41, convêm não esquecer que estamos a falar da Guiné-Bissau onde os mecanismos 
do Estado do Direito ainda agora começaram a fazer o seu caminho, por isso é compreensível (tolerável) 
o legislador fazer apelo ao princípio da moralidade administrativa42 apesar de saber que os titulares de 
órgãos e agentes da administração pública, estão acima de tudo vinculados ao princípio da legalidade, da 
prossecução do interesse público e da boa gestão da coisa pública, o legislador não se inibiu de fixar regras 
expressas, no sentido de apelar e alertar as entidades contratantes no sentido de manterem um certa ética 
na sua actuação, enquanto agentes que zelam pelo interesse público. É deste modo que na LQCP reserva o 
título V com epigrafe “REGRAS DE ÉTICA”, no seu artigo 18º (cultura de integridade), estabelece que as autorida-
des contratantes devem, no exercício das suas funções: a) Evitar de outorgar vantagens injustificadas através do 
favorecimento ou da apropriação ilegal das vantagens; c) abster-se de influenciar as decisões dos actores (quem 
tem poder de decisão). No nº 3 fala do dever de velar pela manutenção duma boa imagem da administração, 
observando, nomeadamente: a) integridade e moralidade no tratamento dos documentos; utilização criteriosa 
dos fundos públicos; e c) tratamento equitativo de todos os proponentes

É assente que não se confunde o campo do direito com o da moral, malgrado as suas intersecções. Mas, 
também é um adquirido na ciência do direito, que a moral “a moral administrativa” enquanto comando ético, 
enferma e enquadra a conduta administrativa, pois, como afirma SÉRVULO CORREIA “não será temerário afir-
mar que boa parte das normas de direito administrativo ou têm conteúdo ético ou desempenham uma função 
instrumental ou evidenciadora de observância de parâmetros éticos nas condutas administrativas”43. Concluin-

38  Cfr. CAUPERS, João, Introdução ao direito administrativo, 10ª, Ancora, 2009, p. 108. 

39  Marcelo Rebelo de SOUSA e André Salgado de MATOS, Direito administrativo geral, Tomo III, Actividade administrativa 
(Contratos públicos), Almedina, 2008, p. 76.

40  Na literatura de língua portuguesa este princípio é muito estudado pelos administrativistas brasileiros, em Portugal 
não encontramos muitas referência, exceptuando o escrito de Sérvulo CORREIA, Legalidade e moralidade, in: Estudos vários, vol. 
I, 1963/96. Assim, cfr. MELO, Raquel de Carvalho, Curso de direito administrativo, jus PODIVM, 2008, p. 96 a 110, com ampla 
bibliografia sobre o tema.

41  A propósito da natureza deste princípio á duas construção que, são ensaiadas, uma sobre a sua aproximação a teoria 
do détournement de pouvoir (desvio do poder), que se resume no seguinte trecho de Cláudio Ari MELLO “É a infidelidade ou a 
deslealdade na actuação funcional dos administradores em relação aos fins institucionais da administração pública que caracteriza 
a imoralidade administrativa” (MELLO, Cláudio Ari, Fragmentos teóricos sobre a moral administrativa, in: Revista de Direito Admi-
nistrativo, Rio de Janeiro, Renovar, V. 235, p.99, Jan./Mar. 2004. Apud, MELO, Raquel de Carvalho, Curso de direito administrativo, 
jus PODIVM, 2008, p.97.). Já a outra construção aproxima a moral administrativa a boa-fé objectiva, que nas palavras de José Gui-
lherme Giacomuzzi “É a sua face objectiva que veicula a boa-fé objectiva, da qual resulta o dever de um comportamento positivo da 
administração, com submissão a comportamentos de conduta transparente e leal” (GIACOMUZZI, José Guilherme, A moralidade 
administrativa e a boa-fé da administração pública: o conteúdo dogmático da moralidade administrativa, São Paulo, Malheiros, 
2002, p. 308, Apud, MELO, Raquel de Carvalho, Curso de direito administrativo, jus PODIVM, 2008, p.104.)   

42  Maurice HAURIOU definiu o princípio da moralidade administrativa como sendo um conjunto de regras de conduta 
tiradas da disciplina interior da administração. Olhada desta perspectiva a moralidade administrativa, implica saber distinguir não 
só o bem e o mal, o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, mas também o honesto e o desonesto. 
O correcto entendimento é de que há uma moral institucional, contida na lei, imposta pelo poder legislativo e há uma moral ad-
ministrativa, que é imposta de dentro e que vigora no próprio ambiente institucional e condiciona a utilização de qualquer poder 
jurídico, mesmo o discricionário. Cfr. MELO, Raquel de Carvalho, Curso de direito administrativo, jus PODIVM, 2008 p. 96.  

43  Cfr. CORREIA, José Manuel Sérvulo, Legalidade e moralidade, in: Estudos vários, vol. I, 1963/96.
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do que, quando tal sucede, haverá uma sobreposição da moralidade a legalidade administrativa. Dai que a moral 
administrativa, enquanto matriz funcional, quer ela revista cariz organizatório, quer tenha caracter procedimen-
tal, comporta regras éticas que vão até onde o direito não alcança44.

4. O Ajuste direto

A primeira vez que o procedimento de ajuste direto aparece referenciado na legislação guineense en-
quanto procedimento pré-contratual foi no Decreto-lei nº 04/2002 de 3 de Dezembro, no Titulo VI com a 
epígrafe “A escolha de modo de adjudicação dos contratos públicos”, no artigo 12º/1, al. d) prevê um modo 
de adjudicação (procedimento pré-contratual), com caracter excepcional designado por “acordo direto sob 
forma de contrato negociado com ou sem concurso”, este procedimento corresponde grosso modo ao que 
se designa por ajuste direto45. A noção do dito contrato negociado “Ajuste direto” surge no artigo 16º/1 
“Diz-se contrato negociado, quando a autoridade contratante inicia livremente discussões que julga úteis 
com o ou os candidatos à sua escolha”. 

Os critérios que presidem a distinção entre contrato negociado com concurso e contrato negociado sem 
concurso assentam por um lado, no facto de a formação do contrato incidir ou não sobre outro contrato inicial 
em execução, ou seja, no facto de o contrato a celebrar ser complementar ou não. Sendo complementar o con-
curso prévio não é obrigatório, caso contrário este será obrigatório. Mas, por outro lado, o legislador atende a 
outros critérios para admitir a escolha do ajuste direto na formação do contrato público, assim, e desde logo, o 
facto de a prestação pretendida pela autoridade contratante poder ser apenas realizada por um único agente, 
em virtude de imperativos técnicos e por razão de direitos exclusivos, nestes casos o concurso prévio não é 
obrigatório. Também a escolha deste procedimento é condicionada pelo critério da emergência que determina 
a necessidade de contratar ou em casos de imperativos de defesa e de segurança pública ou de segredo de 
Estado, porém nestes casos será necessário concurso prévio com a consulta no mínimo de três candidatos46.  

O Decreto-lei aludido limita e condiciona o recurso ao ajuste direto, isto na medida em que este procedi-
mento pré-contratual só podia ser utilizado nos casos previstos no próprio artigo 16º, estes artigo, nos seus nº 2 
e 3, determinam que são no caso de ajuste direto sem obrigação de lançamento prévio de concurso47.  

Para contratos de fornecimentos:

a) O contrato complementar executado por um titular inicial e destinados quer à renovação parcial de 
fornecimentos ou de instalações de uso corrente, quer a um complemento de fornecimento ou à 
ampliação de instalações existentes. O recurso ao ajuste direto só é possível quando a mudança de 
fornecedor obriga a autoridade contratante a adquirir um material de técnica diferente causando 
um incompatibilidade ou dificuldade técnica na utilização.

Para contratos de serviços ou de obras:

b) Que consistam em prestações que não figurem no contrato inicialmente concluído, mas que se 
apresentem necessários, em consequência de um circunstância imprevista, à execução do serviço 
ou à realização da obra tal como definido no contrato, desde que o titular escolhido seja o mesmo 

44  Cfr. CORREIA, José Manuel Sérvulo, Legalidade e moralidade, in: Estudos vários, vol. I, 1963/96.

45  Cfr. GUERREIRO, Sara, O direito administrativo na Guiné-Bissau, em especial, a reforma do contencioso administrativo, 
in: Estudos comemorativos dos vinte anos da Faculdade de Direito de Bissau, vol. II, Lisboa, 2010, p. 1081.  

46  Cfr. Artigo 16º/4 Decreto-lei nº 04/2002 de 3 de Dezembro

47  Cfr. Artigo 16º/2 Decreto-lei nº 04/2002 de 3 de Dezembro.
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que executa esses serviços ou obras, quando esses serviços ou obras complementares não possam 
ser tecnicamente ou economicamente separados do contrato principal sem inconveniente maior 
para a autoridade contratante. O montante acumulado dos contratos complementares não deve 
ultrapassar 30% do montante do contrato principal;

c) Que tenha por objecto a realização de prestações idênticas às do contrato precedente executa-
do pelo mesmo titular. Sendo o contrato precedente realizado com procedimento pré-contratual 
de concurso, devendo o próprio contrato prever a possibilidade de recurso ao contrato negociado 
“ajuste direto”. 

Para contratos de fornecimento, serviços ou obras:

d) Os contratos que só possam ser confiados a um determinado prestador por razões técnicas, artísti-
cas ou que visem a protecção de direitos de exclusividade;

e) Só possam ser manifestamente adquiridos junto de um único agente à luz de imperativos técnicos 
particulares, de investimentos prévios importantes, de instalações especiais, de técnica ou de direi-
tos exclusivos.

No que toca ao ajuste direto com obrigação de concurso prévio, dispõe o nº 3 do artigo 16, que o 
recurso ao contrato negociado, só nas seguintes situações:

a) Situação de emergência imperiosa motivada por circunstâncias imprevisíveis e para as quais a es-
colha de outro procedimento pré-contratual seria inadequado atendendo aos atrasos inaceitáveis 
que a mesma acarretaria;

b) A situação de concurso infrutífero, tal com previsto no artigo 37º/6 do Decreto-lei nº 4/2002 de 3 
de Dezembro;48

c) Nas situações em que estejam em causa a defesa e segurança pública em que seja imperativo 
guardar segredo do Estado, nestes casos a conclusão do contrato subordinado ao visto prévio do 
Ministro da Defesa. 

O artigo 16º do nº Decreto-lei 4/2002 de 3 de Dezembro suscitou crítica por parte da doutrina, nome-
adamente, quanto a situações em que previsivelmente seria necessário o uso do expediente mais expedito 
para formação do contrato, o legislador obriga o concurso prévio, com é o caso do previsto na al. a) do ar-
tigo 16º/3. Outra crítica que é apontada a este artigo é a utilização do critério de contratos complementares, 
isto atendendo que no caso, por exemplo de contratos de fornecimento complementar a um contrato inicial, 
será difícil se verificar uma compatibilidade perfeita entre materiais fornecidos por dois operadores diferen-
tes49. As formulações utilizadas podem dar asso a interpretações, que levem a utilização de ajuste direto de 
forma excessiva desvirtuando o seu caracter excepcional50 e limitando injustificadamente a concorrência.

Passando para a vigência do Código dos Contratos Públicos Guineense, o legislador quando aprova o 
Código adopta uma dicotomia quanto aos procedimentos pré-contratuais à que as autoridades contratan-
tes podem recorrer, uma delas é o ajuste direto51. No entanto, como diz a própria lei, no procedimento de 

48   Hoje constante do artigo 64º CCPG.

49  Cfr. GUERREIRO, Sara, O direito administrativo na Guiné-Bissau, em especial, a reforma do contencioso administrativo, 
in: Estudos comemorativos dos vinte anos da Faculdade de Direito de Bissau, vol. II, Lisboa, 2010, p. 1081.  

50  Cfr. Artigo 12º/1, al. d), Decreto-lei nº 04/2002 de 3 de Dezembro.

51  Que continua a ser excepcional tal como acontecia na legislação de 2002, o recurso a este procedimento carece de 
autorização prévia da Direcção geral dos Concursos Públicos (art.32º/2 e 42º/2).
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adjudicação o concurso aberto é a regra, sendo os restantes procedimentos excepcionais, neste sentido 
o regime jurídico do ajuste direto deve obedecer a um procedimento muito restrito e acompanhada de 
determinadas cautelas que limitam as situações em que uma autoridade contratante possa recorrer a ela.

O Código não dá uma noção do ajuste direto, apenas limita-se a indicar as características e circunstân-
cias em que o contrato pode ser celebrado por ajuste direto52 e, fá-lo nos seguintes termos: “O contrato é 
celebrado por ajuste direto quando a autoridade contratante inicia, sem formalidades, as discussões que 
lhe parecem úteis, com um empreendedor, um fornecedor ou um prestador de serviços”53.

Recorrendo ao critério da dimensão do universo subjectivo54, o ajuste direto encontra-se no polo 
oposto ao do concurso aberto, procedimento em que qualquer candidato que esteja interessado e que 
reúna as condições legalmente exigidas, pode submeter um pedido de pré-qualificação ou uma proposta, 
ao ajuste direto no direito guineense só podem apresentar proposta os candidatos que a autoridade con-
tratante decidir convidar. 

Fazendo um cotejo entre o regime do ajuste direto do Decreto-lei nº 04/2002 com o previsto no CCPG 
há uma diferença que salta logo a vista, se na legislação de 2002 havia previsão de situações em que a 
autoridade contratante tinha que convidar no mínimo três candidatos a apresentarem propostas, em de-
terminado situações e com concurso prévio, hoje esta exigência não consta do regime do ajuste direto no 
CCPG, assim a luz do Código a autoridade contratante pode convidar um ou mais interessados em negociar 
o contrato com ele. Assim, fica afastado a exigência de pluralidade de interessado que tenham de ser con-
vidadas, os critérios da escolha no Código são agora mais apertados e há uma maior restrição do âmbito 
do ajuste direto55, mas em contrapartida não se salvaguarda expressamente “o mínimo de concorrência”, 
como acontecia no Decreto-lei nº04/2002de 3 de Dezembro56. 

Mesmo em relação a redação do artigo 42º/1 é ambíguo na medida em que, contrariamente ao que 
fazia o nº1 do artigo 16º do Decreto- lei nº 04/2002 de 3 de Dezembro, que deixava claro a possibilidade de 
a autoridade contratante escolher um ou mais candidatos, a redação do artigo 42º/1 do Código, limita-se 
a dizer que “a autoridade contratante iniciar, sem formalidades, as discussões que lhe pareçam úteis com 
um empreendedor, um fornecedor ou um prestador de serviços”, ora, esta redação pode dar azo a inter-
pretações varias, nomeadamente, que a autoridade contratante só pode em ajuste direto negociar com 
um candidato (um empreendedor, um fornecedor ou um prestador de serviços) de cada vez, porém, não 
será todavia esta a intenção do legislador, que certamente não pretende limitar a possibilidade da autori-
dade contratante poder pôr os interessados em contratar em concorrência, ainda que num procedimento 
de ajuste direto, através do critério da proposta economicamente mais vantajosa, aliás, o próprio Código 
acaba por dar sinal no sentido da possibilidade de existência de mais de um candidato a apresentar pro-
posta, no artigo 16º/2 onde a propósito da condução dos procedimentos para a formação do contrato, em 
que distingue situação de existência de comissão de abertura de envelopes e de avaliação das propostas 
dependente ou não, de ajuste direto com uma proposta e com mais que uma, ainda que de forma indireta. 

52  Cfr. Artigo 42º/1.

53  No CCP-português a noção do ajuste direto está prevista no artigo 112º “O ajuste direto é o procedimento em que a enti-
dade adjudicante convida directamente uma ou varias entidades à sua escolha a apresentar proposta, podendo com elas negociar 
aspectos da execução do contrato a celebrar”. 

54  Cfr. SOUSA, Marcelo Rebelo e André Salgado de MATOS, Direito administrativo geral, Tomo III, Lisboa, 2008, p. 81.

55  Sara GUERRREIRO, O direito administrativo na Guiné-Bissau, em especial, a reforma do contencioso administrativo, in: 
Estudos comemorativos dos vinte anos da faculdade de direito de Bissau, vol. II, Lisboa, 2010, p. 1112.

56  Neste aspecto idêntico ao ajuste direto no Direito português de “geometria variável”, por admitir que a entidade adju-
dicante possa convidar uma ou mais entidades a apresentarem propostas. Cfr. RAIMUNDO, Miguel Assis, Escolha das entidades a 
convidar para o procedimento de ajuste direto à luz do código dos contratos públicos, in: Estudos em Homenagem ao Prof. Sérvulo 
CORREIA, vol. II, Edições FDL, Coimbra Editora, 2010, p. 883. 
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Também a nosso ver, é mais consentâneo com os princípios e valores que ordenam o sistema de pro-
cedimentos pré-contratuais, nomeadamente a igualdade, a liberdade de acesso, a transparência a concor-
rência e a prossecução do interesse público. Assim só podemos concluir que o ajuste direto pode assumir 
duas modalidades, ajuste direto com convite a uma única entidade ou ajuste direto singular e ajuste direto 
com convite a mais de um entidades ou ajuste direto plural para apresentarem propostas.         

O que realmente caracteriza este procedimento pré-contratual e o distingue dos outros, é a faculdade 
que se dá a autoridade contratante de escolher o ou os candidatos que “quiser57” convidar para apresenta-
rem propostas, ou seja não há aqui uma exigência de anúncio que caracteriza o concurso público, dispensa 
de formalidades58 que concretizam vários princípios do direito da contratação pública.   

5. Escolha do Ajuste direto no CCPG

Uma nota que é importante salientar tem a ver com o facto do Código não determina qual o valor do 
contrato a partir do qual uma autoridade contratante pode recorrer ao procedimento pré-contratual do 
ajuste directo, isto leva a concluir que, qualquer que seja o valor do contrato, desde que estejam preen-
chidos os requisitos materiais previstos na lei, a autoridade contratante pode utilizar o ajuste directo para 
adjudicar um contrato59. 

Os requisitos materiais que delimitam o recurso ao ajuste direto são diversos, por um lado o Código 
refere-se a situações, que tem a ver com as próprias características do prestador “quando só um prestador 
pode satisfazer a necessidade da autoridade contratante, por razão de utilização de um certificado de in-
venção, de uma licença ou de direitos exclusivos detidos por um único empreendedor, um único fornecedor 
ou um único prestador”60; por outro refere-se a qualidades do prestador “quando os contratos só podem 
ser confiados a um prestador determinado por razões técnicas ou artísticas”61; e ainda, no contrato de pres-
tações intelectuais, quando a prestação requeira, a seleção de um consultor, em razão da sua qualificação 
única ou da necessidade de continuar com o mesmo prestador62. Para além destas, também admite-se a 
adjudicação por ajuste direto, no caso de extrema urgência para obras, fornecimentos ou serviços, tendo 
havido falta do co-contratante e, a autoridade contratante deva fazer executar o contrato no lugar e por 
conta deste co-contratante faltoso63, outro caso em que é admissível o recurso ao ajuste direto, é numa 
situação de urgência imperiosa, motivada por circunstâncias imprevisíveis ou de força maior, incompatíveis 
com o respeito pelos prazos procedimentais do concurso, pela necessidade de intervenção imediata64.

Independentemente da verificação das situações em que é admitida a autoridade contratante utilizar 
o procedimento de ajuste direto para adjudicar um contrato, está dependente sempre de três importantes 
condicionantes, isto é, por um lado a adopção do procedimento deve ser autorizado pela Direção geral 

57  Esta liberdade de escolha não é inteiramente livre, isto na medida em que esta condicionada pelas restrições impostas 
pelos artigos 21º e 22º, quer quanto ao conflito de interesse e a própria situações relacionadas com a pessoa dos candidatos e 
proponentes, que não podem ser admitidos a participar num procedimento de adjudicação de contratos públicos. 

58   Cfr. Artigo 42º/1 “Sem formalidades”.

59  A escolha do ajuste direto em função do critério do valor do contrato é criticada na doutrina lusa por Alexandra Leitão, 
para quem “ (…) a escolha do ajuste direto em função do critério do valor afasta a possibilidade de haver propostas apresentadas 
por agrupamentos”. Cfr. LEITÃO, Alexandra, Lições de direito dos contratos públicos: Parte geral, AAFDL, 2014, P.142.

60  Cfr. Artigo 42º/3, al. a).

61  Cfr. Artigo 42º/3, al. b).

62  Cfr. Artigo 38º/12.

63  Cfr. Artigo 42º/4.

64  Cfr. Artigo 42º/4. 
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dos concursos público, mediante um pedido fundamentado da autoridade contratante65, por outro lado, 
atendendo a necessidade de limitar os efeitos da restrição do principio da concorrência que a adopção do 
ajuste direto consubstancia, o contrato só pode ser celebrado com entidades que aceitem submeter-se a 
um controlo de preços específicos durante a execução das prestações66, também como forma de preservar 
o principio da transparência, o contrato adjudicado por ajuste direto deve precisar as obrigações às quais 
o adjudicatário será submetido e, nomeadamente, a obrigação de apresentar os seus balaços, contas de 
resultados, assim como a sua contabilidade analítica ou na falta desta, qualquer outro documento de natu-
reza a permitir o estabelecimento dos custos de rendimento67. 

6. Tramitação do procedimento do Ajuste direto

O procedimento começa com a decisão de contratar68, embora corresponda a uma fase interna69 com 
o convite dirigido ao (s) candidato (s) para a remessa de propostas70. A autoridade contratante pode optar 
entre convidar só uma entidade (ajuste direto singular) ou convidar mais do que uma entidade (ajuste 
directo plural). No primeiro caso a entidade convidada apresenta uma proposta para ser avaliada, só que 
em vez de ser criada uma comissão de abertura de envelope e da avaliação pelo órgão competente para 
contrata71, como não é um procedimento concorrencial, é o próprio órgão competente para contratar ou 
em quem delegar a competência, é que vai conduzir o procedimento para a formação do contrato, assim 
dispensa-se as formalidades que seriam normalmente exigidos no procedimento aberto, pode existir uma 
negociação, em que a autoridade contratante convida a entidade convidada a melhorar a sua proposta.

Quanto ao ajuste direto com convite a mais que uma entidade (ajuste direto plural),72. As entidades 
convidadas apresentarem propostas, se houver mais que uma proposta, tem de ser criada uma comissão 
de abertura de envelopes e de avaliação das propostas nos termos do artigo 16º, todo procedimento terá 
de ser conduzido pela comissão, nomeadamente a abertura dos envelopes e avaliação das propostas73, 

65  Cfr. Artigo 42º/2.

66  Cfr. Artigo 42º/6.

67  Cfr. Artigo 42º/7.

68  Antes de iniciar qualquer procedimento com vista a adjudicação de um contrato público, a autoridade contratante deve 
determinar primeiro a natureza e a extensão das suas necessidades, de acordo com os planos de previsão anuais de adjudicação 
(artigo 31º), antes de convidar qualquer entidade para apresentar proposta para um ajuste directo (artigo 48º/1), ao desencadear 
o procedimento de adjudicação a autoridade contratante deve conformar a sua actuação com as disposições legais em matéria de 
finanças públicas, assegurando que existem créditos orçamentais que cubram a despesa que visa realizar (artigo 48º/3).

69  Cfr. LEITÃO, Alexandra, Lições de direito dos contratos públicos: Parte geral, AAFDL, 2014, P.95.

70  Sobre o momento do início do procedimento as posições divergem na doutrina, Segundo Marcelo Rebelo de SOUSA, 
o procedimento do concurso inicia-se com a tomada de deliberação ou da decisão de o abrir o concurso, embora a formação do 
contrato apenas se inicie com essa abertura do concurso (compreende o aviso a anunciar o concurso publico, bem como o progra-
ma do concurso e o caderno de encargos, a abertura reveste de uma dupla natureza jurídica: a proposta contratual e a de convite 
a contratar. (O concurso público na formação do contrato administrativo, Lisboa, LEX, 1994, p. 44 e 45). Entendimento diverso tem 
Margarida Olazabal CABRAL, para quem a formação do contrato constitui um procedimento complexo, externo e interno, que se 
inicia com a deliberação tomada pela administração de celebrar um determinado contrato (…), não existe qualquer razão para con-
siderar que o concurso se inicia com a deliberação de abrir o concurso (e não com o próprio acto de abertura. (O concurso público 
no código dos contratos públicos, in: Estudos de contratação pública, I, CEDIPRE, Coimbra, 2008, p.137 e ss.

71  Cfr. Artigo 16º/2.

72  Apesar do código não o dizer expressamente mas uma leitura mais conforme com os procedimentos permite concluir 
que, o convite terá de substituir o procedimento do concurso (artigo 49º/1) e consequentemente dela conta os termos que consta-
riam do regulamento do concurso, do acto de compromisso e os cadernos das clausular administrativas conformes aos processos-
-tipo comunitário e o caderno de encargos, o convite pode ainda prever a existência de uma fase de negociação. 

73  Cfr. Artigo 68º/1.

Voltar ao índice



UNIVERSIDADE DE LISBOA43

precedida da elaboração dos relatórios de análise das candidaturas e das propostas74, bem como a elabo-
ração de uma acta provisória que deve seguir o modelo comunitário e deve ser objecto de publicação75.      

O facto de não haver concorrência neste procedimento pré-contratual, não significa que a autoridade 
contratante esteja legitimada a arbitrariedade na sua actuação, antes pelo contrário, neste procedimento 
os princípios ganham maior dimensão, nomeadamente, o princípio da prossecução do interesse público 
e o da boa gestão da coisa pública. Como lembra Maria João ESTORNINHO, “ (…) que um procedimento 
fechado (ou seja, não concorrencial) não é sinónimo de procedimento secreto. Antes pelo contrário (…) o 
caracter fechado do procedimento não significa qualquer atropelo a princípios como a imparcialidade ou a 
prossecução do interesse público76”.  

7. Quadro Simplificado referente aos trâmites do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto

FASES ENTIDADES ACTOS BASE LEGAL

Decisão de contratar Autoridade contratante Através de uma decisão ou delibe-
ração quando for um órgão colegial Artigo 48º

Escolha da entidade Autoridade contratante Decisão unilateral com respeito 
pelos critérios materiais

Artigo 42º; 
38º/2

Convite Autoridade contratante

O convite dirigido a (s) entidade 
(s) convidada (s) substitui o regu-
lamento do concurso a o caderno 
de cláusulas administrativas deve 
ser acompanhado do caderno de 
encargos

Artigo 49º

Garantia da proposta Entidade ou Entidades 
convidadas

Prestar uma garantia quando a 
natureza da prestação o requeira. 
Não é exigível nos contratos de 
prestação intelectual

Artigo 59º

Apresentação de pro-
postas e prazos

Entidade ou Entidades 
convidadas

A Propostas e o acto de compro-
misso, é feita por correio electró-
nico, correio ou entrega nos servi-
ços competentes.
O prazo é aquele que for fixado no 
convite pela autoridade contra-
tante

Artigo 58º

Negociações Autoridade contratante/
Entidades convidadas

Deve fazer constar no convite que 
poderá haver eventualmente uma 
fase de negociação, nomeada-
mente no ajuste direto plural

Artigo 70º

74  Cfr. Artigo 17º/1, al. c).

75  Cfr. Artigo 68º/3.

76  ESTORNINHO, Maria João, Curso de direito dos contratos públicos: por uma contratação pública sustentável, Almedina, 
2012, p. 400 e 401. 
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Adjudicação

Comissão de abertura 
e avaliação

Ata da sessão da abertura; Relató-
rio de análise das candidaturas e 
das propostas e Ata de adjudica-
ção provisória, com menção obri-
gatória do constante no nº2 do 
artigo 68º

Artigo 16º/1; 
17º; 68º

Autoridade contratante Adjudicação do contrato Artigo 68º/4

Direção Geral dos 
Concursos Públicos Validação da seleção Artigo 71º/2

Habilitação Adjudicatário (Entida-
de selecionada)

Apresentação das qualificações 
antes da assinatura do contrato

Artigos 25º 
e 26º; 71º/4 
CCPG; e 13º 

LQCP

Aprovação do projeto 
do contrato

Ministro competente 
da área

Assinatura do Ministro Visa confe-
rir validade ao projeto de contrato

Artigos 20º; 
72º

Celebração do contrato Autoridade contratante Assinatura do contrato Artigos 71º; 
69º/3

Registo Direção Geral dos 
Concursos Públicos

Registo do contrato assinado jun-
to da Direção Geral dos Concursos 
Públicos

Artigo 73º/1

Notificação Titular (co-contratante)
Envio do contrato assinado ao co-
-contratante, subsequentes à data 
de assinatura

Artigos 73º/2; 
2º/28

8. O princípio da concorrência e o ajuste direto

O princípio da concorrência determina que seja garantido o mais amplo acesso aos procedimentos 
por parte dos interessados em contratar, e que em cada procedimento seja consultado o maior número 
possível de interessados77, o princípio da concorrência é das melhores forma de salvaguardar o mercado e 
tutelar as expectativas de todos os interessados nas encomendas públicas, “sendo elemento dinamizador 
da construção do mercado interno (…) intimamente relacionado com as quatro liberdades (circulação, de 
mercadorias, de pessoas, de serviços e de capitais)78”. 

A sua relevância no âmbito da contratação pública é nuclear, nas palavras de Mário Esteves de OLI-
VEIRA e Rodrigo Esteves de OLIVEIRA trata-se de uma “verdadeira trave-mestra da contratação pública, 
uma espécie de umbrela principle (…). Podemos designá-lo também como princípio tronco do sistema 

77  Cfr. SOUSA, Marcelo Rebelo de e André Salgado de MATOS, Direito administrativo geral, Tomo III, Actividade administra-
tiva (Contratos públicos), Almedina, 2008, p.75.

78  ESTORNINHO, Maria João, Curso de direito dos contratos públicos: por uma contratação pública sustentável, Almedi-
na, 2012, p. 371.
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da contratação pública, porque se prolonga em múltiplas ramificações, correspondentes a tantos outros 
princípios ou desenvolvimentos seus, sustentando-os e transmitindo-lhes a seiva, a autoridade normativa, 
que lhes permite cobrir juridicamente variadíssimas situações em que as exigências da concorrência se 
projetam, sim, mas de maneira instrumental ou indireta”79.

O ajuste direto como procedimento restritivo/anulatório da concorrência por razões de interesse pú-
blico80, exige uma ponderação de limite qualitativos/quantitativo em detrimento do casuísmo discricio-
nário, é preferível nesta ponderação a escolha do ajuste direto plural em cumprimento do mínimo de 
concorrência, a escolher a ajuste direto singular, esta em que é arredada a vertente contratual “subjetiva-
mente pelo menos81”, já não será assim no ajuste direto plural onde funciona a concorrência ainda que o 
“concurso” seja restrito aos candidatos convidados e as suas propostas, nesta modalidade a ausência de 
concorrência esta restrita ao acesso ao concurso, só acessível por convite da autoridade contratante, o que 
apesar de atenuar a concorrência, não o afasta.    

9. O princípio da igualdade82 e o ajuste direto

Já tratamos deste princípio83, o que ficou dito naquele lugar vale para aqui, porém importa acrescentar 
que o princípio da igualdade na sua dimensão procedimental, ela visa “garantir que os procedimentos ad-
judicatórios decorrem de uma maneira sã, isenta e neutral”, proíbe o favorecimento ou desfavorecimento 
de um candidato ou de uma proposta em detrimento de outras.

Aplicado ao ajuste direto, ela terá mais aplicabilidade no ajuste direto plural, onde, a partir do momen-
to em que a entidade contratante convida mais de uma entidade a apresentar proposta, este devem ser 
tratados de forma igual com obediência pelas normas do procedimento.       

10. Conclusão

O regime contratual público guineense sofre uma grande transformação desde a independência do 
país até hoje. É marcada por duas influências na sua evolução, por uma lado, esta a influência portuguesa 
presente no CPAG e por outro a influência francófona adveniente das directivas da UEMOA presente no 
CCPG.  

O código dos contratos públicos fruto da transposição da directivo 04/2005/CE/UEMOA, veio fixar 
um regime mais detalhado dos procedimentos pré-contratuais, estabelecer um conjunto de princípios 
fundamentas a uma contratação pública eficaz na prossecução do interesse público, princípios como, da 
transparência, da concorrência e da igualdade, que também tutelam os interesse dos agentes económicos, 
tornam-se estruturante em matéria de encomendas públicas na Guiné-Bissau.

79  Cfr. Concursos e outros procedimentos de adjudicação administrativa, Almedina, 2011, p. 185.

80  O princípio da prossecução do interesse público é um princípio geral da actividade administrativa, aplicada a contratação 
pública em especial, transporta a ideia por um lado da boa gestão dos recursos públicos e em segundo lugar para o dever de boa 
administração, dever de escolher os melhores meios no caso concreto de ponto de vista administrativo para assegurar o interesse 
publico. Cfr. Artigo 5º CPAG. Cfr. AMARAL, Diogo Freitas, Curso de direito administrativo, vol. II, 2º Reimpressão Almedina, 2003, p. 
38 e ss; OTERO, Paulo, Poder de substituição em direito administrativo, II, Lisboa, 1995, p. 638. 

81  Cfr. OLIVEIRA, Mário Esteves de / Rodrigo Esteves de OLIVEIRA Concursos e outros procedimentos de adjudicação admi-
nistrativa, Almedina, 2011, p. 30.

82  Cfr. Artigo 4º, al. c) LQCP; Artigo 1º, al. b) CCPG

83  Cfr. Ponto 4.2, p. XX
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Quanto ao procedimento pré-contratual por ajuste direto, ela pode revestir de duas modalidades ajus-
te direto singular e ajuste direto plural, a sua tramitação vária em função da modalidade que a autoridade 
contratante decidir escolher. Mas como dissemos, esta escolha apesar de discricionária, não é arbitrária 
deve obedecer uma ponderação que dê preferência ao procedimento pré-contratual com possibilidade de 
concorrência, como sendo aquela que melhor tutela o interesse público e o direito dos agentes económi-
cos as encomendas públicas ou seja a preferência pelo ajuste direto plural. Deste modo, apesar do ajuste 
direto representar uma certa restrição ao mercado, esta restrição a concorrência é variável, se no ajuste 
direto singular ela é muito acentuada (quase inexistente), o mesmo não se pode dizer do ajuste direto 
plural, onde o princípio da concorrência e da igualdade têm um campo de aplicação muito significativo.   
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Introdução

Nesta breve nota introdutória refere-se que o presente trabalho irá versar sobre o tema do interesse 
transfronteiriço certo no âmbito da contratação pública, tendo como principais documentos de apoio as 
Diretivas 2004/18/CE e 2004/17/CE, ambas do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de março, a 
Comunicação Interpretativa da Comissão Europeia, publicada no Jornal Oficial da União Europeia n.º C 
179/2, de 1 de agosto de 20062, Acórdãos do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) e do Tribunal de 
Contas (TC), a Declaração Ministerial de Manchester, de 19 de setembro de 2007, e, por fim, o Código dos 
Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redação.

Deste modo, ao longo das próximas páginas propõe-se esclarecer em que consiste o interesse trans-
fronteiriço certo, começando por aflorar a sua relevância e impacto no mercado interno, estabelecendo 
uma inevitável ligação com a concorrência e os princípios da transparência e da publicidade plasmados no 
Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE).

I.  Mercado Interno

Parece não ter sentido tratar do interesse transfronteiriço certo sem antes aludir-se ao conceito 
de mercado interno da União Europeia e que, em traços muito resumidos, é um mercado único onde 
é garantida a livre circulação de bens, serviços, capitais e pessoas, com reflexo na alínea a) do n.º 2 do 
artigo 4.º, e nos artigos 26.º, 27.º, 114.º e 115.º, todos do TFUE, e que tem como um dos seus principais 
objetivos o de assegurar que a concorrência não é falseada, como condição da realização de um merca-
do interno livre e dinâmico. 

1  Setembro de 2015.

2  Sobre o direito comunitário aplicável à adjudicação de contratos não abrangidos, ou apenas parcialmente, pelas direti-
vas comunitárias relativas aos contratos públicos.

Interesse transfronteiriço certo
(no âmbito da contratação pública) 1

Cátia Viveiros
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A promoção da concorrência é, aliás, um dos pilares fundamentais do Direito da União Europeia, cujas 
regras de concorrência no mercado interno estão contidas nos artigos 101.º a 109.º do TFUE.

No tocante à celebração de contratos públicos salienta-se a importância pelo respeito dos princípios 
fundamentais com relevância para o mercado interno, tal como consta da Comunicação Interpretativa da 
Comissão Europeia, publicada no Jornal Oficial da União Europeia n.º C 179/2, de 1 de agosto de 2006, 
que diz o seguinte: “(…) os princípios de igualdade de tratamento e de não-discriminação implicam uma 
obrigação de transparência que consiste em garantir, a favor de todos os potenciais concorrentes, um grau 
de publicidade adequado para garantir a abertura à concorrência dos contratos”.

Resulta, no entanto, do texto das Diretivas 2004/18/CE e 2004/17/CE, com igual reflexo no CCP, aspeto 
que se pretende salientar, uma distinção entre os contratos a celebrar por uma entidade pública de um 
Estado-Membro consoante o valor seja ou não superior aos limiares definidos nas Diretivas que, como se 
sabe, são alvo de atualização, de dois em dois anos, através de Regulamento da Comissão, sendo que no 
momento atual os valores para os anos económicos de 2014 e de 2015 encontram-se fixados no Regula-
mento (UE) N.º 1336/2013, de 13 de dezembro de 2013.

Afigura-se, por isso, correto dizer que, num primeiro momento, a preponderância da celebração de 
contratos públicos para o mercado interno assenta, de acordo com a lei, no aspeto do valor, cujo grau de 
publicidade no Jornal Oficial da União Europeia (JOUE) só é obrigatório quando forem atingidos os limiares 
definidos no supramencionado Regulamento, com ressalva, claro, dos contratos que são excluídos do âm-
bito de aplicação das Diretivas que, também, são merecedores de atenção neste trabalho.

II.  Princípios da concorrência, da transparência e da publicidade

1. Princípio da Concorrência

No que concerne aos princípios fundamentais destaca-se três, começando precisamente pelo da con-
corrência, porquanto na versão das Diretivas, este principio não é tratado como um verdadeiro princípio 
mas antes como um objetivo subjacente à contratação pública e que é, aliás, bastante evidente quando se 
lê a citada Comunicação Interpretativa da Comissão no pequeno trecho que se transcreve e que diz o se-
guinte: “[s]egundo o TJCE, os princípios de igualdade de tratamento e de não-discriminação implicam uma 
obrigação de transparência que consiste em garantir, a favor de todos os potenciais concorrentes, um grau 
de publicidade adequado para garantir a abertura à concorrência dos contratos”.

Não obstante esse entendimento do legislador plasmado nos instrumentos europeus, o legislador 
nacional através da letra do n.º 4 do artigo 1.º do CCP, optou, e julga-se que bem, por consagrar de forma 
expressa a concorrência com o estatuto de princípio, ora veja-se: “4 - À contratação pública são especial-
mente aplicáveis os princípios da transparência, da igualdade e da concorrência” 

 2. Princípio da Transparência 

Como já se viu no subponto anterior, o princípio da transparência encontra-se consagrado no n.º 1 do arti-
go 4.º do CCP e, identicamente, nos artigos 2.º e 10.º das Diretivas 2004/18/CE e 2004/17/CE, respetivamente.

A transparência é, inequivocamente, uma das principais preocupações do legislador quando se trata 
da celebração de contratos públicos, desde logo na fase de abertura do procedimento de formação do 
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contrato a celebrar, em que a entidade adjudicante apresenta, através de um grau de publicidade prévia 
adequado, a sua intenção de contratar e quais as condições em que a mesma assenta. 

Com a criação das Diretivas 2004/18/CE e 2004/17/CE o princípio da transparência passou a ter um 
papel ainda mais reforçado, com manifestações muito claras no CCP como, por exemplo, a realização da 
audiência prévia contemplada no artigo 123.º, em que a entidade adjudicante fundamenta e dá a conhecer 
no relatório preliminar a análise efetuada às propostas apresentadas pelos concorrentes. 

Um outro exemplo deste princípio é o modelo de avaliação das propostas espelhado no artigo 139.º 
do mesmo diploma, quando o critério de adjudicação escolhido é o da proposta economicamente mais 
vantajosa para a entidade adjudicante.

Por conseguinte, este princípio garante que os concorrentes estejam sempre ao corrente de todas 
as fases em que o procedimento se encontra, assim como de todas as decisões tomadas pela entidade 
adjudicante no âmbito do mesmo, tendo ao seu dispor vários mecanismos para poder reagir sempre que 
entenderem necessário.

  3. Princípio da Publicidade

Há uma estreita ligação entre o princípio da transparência e da publicidade, sendo, aliás, muito difícil 
mencionar um sem fazer referência ao outro, tendo sido esse o exercício por excelência no ponto anterior 
e que, sublinhe-se, não foi fácil, até porque, tal como é dito pelo Senhor Professor Doutor Miguel Nogueira 
Brito3, “o princípio da publicidade representa como que a face externa” do principio da transparência.

Conforme já foi referido, existe um grau de publicidade exigido, desde logo na fase de formação do 
contrato a celebrar, e que deve ser efetuado no Diário da República (DR) e / ou no JOUE, em concordância 
com os limiares impostos pelas Diretivas, e cuja inobservância pode gerar, consoante os casos, a nulidade, 
a anulabilidade e, até mesmo, a ineficácia.

No fundo a publicidade da celebração de um contrato tem um círculo de destinatários muito mais vasto e 
amplo do que o da transparência que, como se viu no ponto ii, se restringe aos intervenientes do procedimento. 

Destaca-se que em Portugal há a obrigatoriedade de publicitação dos contratos celebrados pelas entida-
des adjudicantes no portal dos contratos públicos no endereço eletrónico www.base.gov.pt, e que está acessí-
vel para consulta de qualquer cidadão, sendo este, portanto, um bom exemplo da importância que o princípio 
da publicidade assume na contratação pública, cuja finalidade máxima é, indubitavelmente, a transparência. 

Convém, ainda assim, esclarecer neste ponto que existem diferentes momentos de publicidade, sendo 
que aquela que é efetuada no portal dos contratos públicos ocorre numa fase posterior à celebração dos 
contratos, tenham eles ou não sido objeto de anterior publicação no DR e/ou no JOUE. 

No entanto, a questão de fundo, e que se critica, não é dirigida para a transparência que se obtém em 
fase posterior à celebração do contrato mas sim referente àqueles procedimentos cuja publicitação prévia 
não é exigida, seja a nível interno ou europeu, e, por isso mesmo, entende-se que a não obrigatoriedade 
dessa publicitação para todos os tipos de procedimento fere, necessariamente, não só os princípios já foca-
dos mas como também os de igualdade de tratamento e de não-discriminação em razão da nacionalidade 
com verdadeiro impacto no interesse transfronteiriço.

3  In Os Princípios Jurídicos dos Procedimentos Concursais.
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A Comissão através da mencionada Comunicação Interpretativa veio reforçar a ideia de que a entidade 

adjudicante tem a obrigação de assegurar um grau de publicidade adequado, a todos os potenciais con-

correntes, para garantir a abertura à concorrência, para que, dessa forma, uma empresa situada noutro 

Estado-Membro possa, caso entenda, manifestar o seu interesse na obtenção do contrato. 

Todavia, a mesma Comissão, no mesmo documento, também diz que é necessário aferir qual a im-

portância desses contratos no mercado interno, nomeadamente, através da análise de fatores concretos 

como, por exemplo, a expressão financeira do contrato, posição que transparece, de alguma maneira, que 

os princípios passam a ser de aplicação relativa e não absoluta.

Não seria mais garantidor do respeito pelos princípios fundamentais, um sistema em que os interessa-

dos decidissem livremente o seu nível de interesse, devendo, assim, as entidades adjudicantes manifestar 

a sua vontade e condições respetivas de celebração de um contrato, através de um anúncio que seja aces-

sível e do conhecimento de todos? 

4.  Anúncio Voluntário de transparência 

Na realidade, ainda a propósito dos princípios da publicidade e da transparência, o CCP prevê no n.º 1 do 

artigo 78.º-A o anúncio voluntário de transparência que tem por objetivo, tal como a própria epígrafe indica, 

assegurar a transparência voluntária quando já tenha sido tomada a decisão de adjudicação, na sequência da 

escolha de um procedimento de formação do contrato a celebrar que não teve publicação no JOUE.

Porém, esse nível de publicidade e de transparência, em Portugal, já são acautelados no portal dos con-

tratos públicos, pois, tal como já se mencionou anteriormente, todos os contratos que tenham sido celebra-

dos ao abrigo do CCP são objeto de publicitação por parte da entidade adjudicante, independentemente de, 

na fase de escolha de formação do contrato a celebrar, terem sido publicados no DR e / ou no JOUE.

Contudo, o n.º 2 do citado preceito acrescenta a possibilidade da entidade adjudicante divulgar a sua 

intenção na fase de escolha de formação do contrato a celebrar, através de publicação de um anúncio 

voluntário de transparência, mesmo que a tal não esteja vinculada, isto é, nos casos em que o contrato a 

celebrar não está abrangido pela exigência de publicação no JOUE.

Julga-se, com efeito, que este mecanismo voluntário demonstra existir, por parte do legislador, uma 

consciência da importância e impacto que o anúncio de publicação no JOUE tem na questão do interesse 

transfronteiriço, mesmo para os contratos que não estão abrangidos pela obrigatoriedade de publicação, o 

que não deixa de ser bastante interessante.

No entanto, e porque todas as regras que são de carater voluntário são de mais difícil aplicação, uma vez 

que fica na esfera de liberdade das entidades adjudicantes tomarem essa decisão sem que infrinjam qualquer 

imposição legal, o legislador no texto das novas diretivas introduziu uma alteração nesse aspeto, e passou a 

contemplar que os anúncios não deverão ser publicitados a nível nacional antes da publicitação no JOUE.

A título de curiosidade referir apenas que, depois de diversas pesquisas na internet, não foram encon-

trados anúncios voluntários de transparência por parte de nenhuma entidade adjudicante.
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  III. Contratos não abrangidos ou parcialmente abrangidos pelas Diretivas

As Diretivas da União Europeia, no âmbito da contratação pública, não se aplicam a todos os contratos 
públicos e, como tal, indicam quais os contratos que não são ou que são, apenas, parcialmente abrangidos, 
designadamente:

•	 Contratos de valor inferior aos limiares para a aplicação das diretivas relativas a contratos públicos;

•	Contratos de serviços que constam do anexo II B da Diretiva 2004/18/CE e do anexo XVII B da Dire-
tiva 2004/17/CE e excedem os limiares de aplicação destas diretivas.

Face ao texto das Diretivas, o legislador nacional aquando da sua transposição para o ordenamento 
jurídico interno contemplou os contratos que são excluídos da aplicação daquele diploma, assim como 
aqueles que são parcialmente abrangidos, consoante resulta dos artigos 4.º “Contratos excluídos” e 5.º 
“Contratação excluída”, ambos do CCP.

Deste modo, o legislador nacional excluiu da aplicação do CCP, isto é, da Parte II e da Parte III, determi-
nadas tipologias de contratos a celebrar, sendo, portanto, necessário verificar o objeto dos mesmos, como, 
por exemplo, o n.º 1 do artigo 4.º onde é apresentada uma lista de contratos de direito internacional4, e 
que consiste na transposição dos contratos excluídos pela Diretiva 2004/18/CE, expressamente elencados 
no seu artigo 15.º. 

Já o número subsequente do mesmo preceito apresenta uma lista de contratos5 mas que, neste caso, 
são uma transposição parcial dos contratos previstos no artigo 16.º da citada Diretiva.

No que concerne ao artigo 5.º do CCP, o legislador estatuiu que a Parte II do CCP não se aplica à forma-
ção de determinados tipos de contratos, bem como a contratos celebrados por determinadas entidades, 
sendo que no n.º 16 exclui-se do regime de formação os contratos cujo objeto abranja prestações que não 
estão nem sejam suscetíveis de estar submetidas à concorrência de mercado.

Pese embora este regime de exceção previsto nas Diretivas e transposto para a legislação portuguesa, 
a Comissão Europeia através da supramencionada Comunicação Interpretativa vem esclarecer que “ain-
da que tais contratos estejam excluídos do âmbito de aplicação das diretivas comunitárias relativas aos 
contratos públicos, as entidades adjudicantes que os celebram estão, no entanto, obrigadas a respeitar as 
regras fundamentais do Tratado”.

Mais refere a Comissão, no mesmo documento, que os princípios fundamentais para a celebração 
de contratos públicos que derivam diretamente das regras e princípios do Tratado apenas se aplicam aos 

4  Cfr. n.º 1 do artigo 4.º do CCP: «O presente Código não é aplicável aos contratos a celebrar: a) Ao abrigo de uma con-
venção internacional previamente comunicada à Comissão Europeia, e concluída nos termos do Tratado que institui a Comunidade 
Europeia, entre o Estado Português e um ou mais Estados terceiros, que tenham por objeto a realização de trabalhos destinados à 
execução ou à exploração em comum de uma obra pública pelos Estados signatários ou a aquisição de bens móveis ou de serviços 
destinados à realização ou à exploração em comum de um projeto pelos Estados signatários; b) Com entidades nacionais de outro 
Estado membro ou de um Estado terceiro, nos termos de uma convenção internacional relativa ao estacionamento de tropas; c) 
De acordo com o procedimento específico de uma organização internacional de que o Estado Português seja parte.».

5  Cfr. n.º 2 do artigo 4.º do CCP: «O presente Código não é igualmente aplicável aos seguintes contratos: a) Contratos 
de trabalho em funções públicas e contratos individuais de trabalho; b) Contratos de doação de bens móveis a favor de qualquer 
entidade adjudicante; c) Contratos de compra e venda, de doação, de permuta e de arrendamento de bens imóveis ou contratos 
similares; d) Contratos relativos à aquisição, ao desenvolvimento, à produção ou à coprodução de programas destinados a emissão 
por parte de entidades de radiodifusão ou relativos a tempos de emissão, sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 11.º.».

6  Cfr. n.º 1 do artigo 5.º do CCP: «A Parte II do presente Código não é aplicável à formação de contratos a celebrar por 
entidades adjudicantes cujo objeto abranja prestações que não estão nem sejam suscetíveis de estar submetidas à concorrência 
de mercado, designadamente em razão da sua natureza ou das suas características, bem como da posição relativa das partes no 
contrato ou do contexto da sua própria formação.».
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contratos que tenham uma relação suficientemente estreita com o funcionamento do mercado interno, 
tendo o Tribunal considerado que em determinados casos “devido a circunstâncias especiais, tais como 
um interesse económico muito reduzido”, a adjudicação de um contrato pode não representar qualquer 
interesse para operadores económicos localizados em outros Estados-Membros. 

Por conseguinte, parece que cabe à entidade adjudicante determinar se o contrato a celebrar pode 
ou não significar um interesse potencial para os agentes económicos situados noutros Estados-Membros e 
que, segundo a Comissão, essa decisão deve ser sustentada numa avaliação das circunstâncias particulares 
de cada caso, tendo em conta, nomeadamente, o objeto do contrato, o seu valor, as particularidades do 
sector em questão e, também, a localização geográfica do lugar de execução.

Conclui, assim, a Comissão que “[s]e a entidade adjudicante chegar à conclusão que o contrato em 
questão é pertinente para o mercado interno, terá de proceder à respetiva adjudicação no respeito dos 
princípios fundamentais do direito comunitário”. 

O que por outras palavras é o mesmo que dizer que o interesse transfronteiriço certo deve, em primei-
ra instância, ser devidamente avaliado e determinado pela entidade adjudicante, tendo em linha de conta 
os aspetos destacados pelo Tribunal.

IV. Jurisprudência

1. Acórdão N.º 17/11 – 12.JUL.2011 – 1.ª S/PL, do Tribunal de Contas

A propósito da pertinência dos contratos públicos no mercado interno, remete-se para a leitura do 
acórdão identificado supra, em que o Tribunal, em sede de fiscalização prévia, trata da questão do interes-
se transfronteiriço certo, relativamente a um contrato de empreitada celebrado por uma Entidade Pública 
Empresarial, num valor superior a um milhão de euros, na sequência de um ajuste direto com convite a três 
empresas, num contexto, portanto, de concorrência fechada.

Em traços muito breves o Tribunal vem dizer que conquanto a entidade em questão não estivesse 
abrangida pela aplicação da Parte II do CCP, tal não a isentava da observância e respeito pelos princípios da 
igualdade, transparência e concorrência e que, com efeito, à luz desses princípios, e em consonância com 
o teor da mencionada Comunicação Interpretativa da Comissão Europeia, não foi feita uma correta avalia-
ção das circunstâncias do caso concreto, já que a expressão financeira do contrato poderia representar um 
elevado interesse económico para agentes económicos de outros Estados-Membros.

2. Acórdão do Tribunal de Justiça (Grande Secção), 13 de novembro de 2007, Processo C-507

Este é outro acórdão interessante sobre o tema em apreço em que a Comissão, ainda ao abrigo da 
Diretiva 92/50, pede que ao Tribunal que declare que a Irlanda, ao ter atribuído, sem publicidade prévia, 
a prestação de serviços de pagamento de prestações sociais ao serviço postal irlandês, não cumpriu com 
as obrigações que lhe incumbiam de acordo com os artigos 43.° e 49.° CE e dos princípios gerais do direito 
comunitário relativamente a um contrato de prestação desses serviços. 

O Tribunal no acórdão veio esclarecer que a Diretiva 92/50 “(…) tem em vista eliminar as práticas que 
restringem a concorrência, em geral, e, em particular, as que restringem a participação nos contratos de 
nacionais de outros Estados-Membros, melhorando o acesso dos prestadores de serviços aos processos de 
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adjudicação de contratos”, sendo que “(…) o regime de publicidade instituído pelo legislador comunitário 
para os contratos de serviços abrangidos pelo anexo I B não pode ser interpretado no sentido de que se 
opõe à aplicação dos princípios que resultam dos artigos 43.° CE e 49.° CE, no caso de esses contratos apre-
sentarem, não obstante, um interesse transfronteiriço certo”.

Acrescentou, ainda, o Tribunal que “(…) na medida em que um contrato relativo a serviços abrangidos 
pelo anexo I B apresente esse interesse, a atribuição, na falta de qualquer transparência, desse contrato a 
uma empresa situada no Estado-Membro da entidade adjudicante constitui uma diferença de tratamento 
desfavorável às empresas que possam ter interesse nesse contrato, situadas noutro Estado-Membro (v., 
neste sentido, acórdãos Telaustria e Telefonadress, já referido, n.ºs 60 e 61; e de 21 de Julho de 2005, Cona-
me, C-231/03, Colect., p. I-7287, n.º 17)” e que “[a] menos que se justifique por circunstancias objectivas, 
essa diferença de tratamento, que, ao excluir todas as empresas situadas noutro Estado-Membro, prejudica 
principalmente estas, constitui uma discriminação indirecta em função da nacionalidade, proibida nos ter-
mos dos artigos 43.° CE e 49.° CE (acórdão Coname, já referido, n.º 19 e jurisprudência aí referida)”.

V. Declaração Ministerial de Manchester, de 19 de setembro de 2007

A Declaração Ministerial de Manchester, aprovada por unanimidade, em Lisboa, a 19 de setembro de 
2007, através da qual os Ministros acordaram, no ponto 1. para as ações políticas prioritárias, o reforço de 
cooperação entre os Estados-Membros para as compras públicas eletrónicas transfronteiriças e o reconhe-
cimento mútuo das identidades eletrónicas nacionais, de maneira a que, em articulação com a Comissão, 
se desenvolvesse, implementasse e monitorizasse a interoperabilidade transfronteiriça para a implemen-
tação da Diretiva de Serviços.

Nesse contexto, o legislador nacional através do Decreto-Lei n.º 143-A/2008, de 25 de julho, e da 
Portaria n.º 701-G/2008, de 29 de julho, estabeleceu os requisitos e condições a que deve obedecer a 
utilização das plataformas eletrónicas, e que assentam fundamentalmente na transposição da Diretiva, 
tornando, por isso, obrigatória a adoção da via eletrónica para a generalidade dos contratos públicos, numa 
ótica que visa a maior eficácia e eficiência, bem como a total desmaterialização dos contratos públicos nas 
organizações do Estado e, igualmente, das empresas privadas.

VI. Diretivas 2014/24/UE e 2014/25/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro.

Embora não se vá aprofundar o conteúdo e inovações que as novas diretivas vão trazer à contratação 
pública, cuja transposição para o ordenamento jurídico interno deverá ocorrer até ao próximo dia 18 de 
abril de 2016, ainda que no que reporta à obrigatoriedade da contratação pública eletrónica tenha sido 
definido prazo mais distante, concretamente o dia 18 de outubro de 2018, pensou-se importante destacar 
alguns aspetos.

Refere-se, assim, que a regra na contratação pública passará a ser a utilização dos meios eletrónicos de 
informação e comunicação numa perspetiva de simplificação e de garantia da transparência e de publicidade 
dos contratos públicos, que se pretende alcançar através da obrigatória transmissão de anúncios em meios 
eletrónicos, disponibilização de documentos por meios eletrónicos e que, após um período de trinta meses, 
passará a existir a obrigatoriedade de comunicação integralmente eletrónica em todas as fases dos procedi-
mentos, incluindo os pedidos de participação / inscrições em procedimentos, bem como o envio de propostas.
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Como já se disse antes, Portugal é verdadeiramente pioneiro na implementação e aplicação da con-
tratação pública eletrónica e, nesse aspeto, esta não é uma novidade que vá implicar grandes alterações e 
mudanças àquela que é a realidade portuguesa, nesse âmbito, no momento atual.

De salientar, por último, que as Diretivas estabelecem que os anúncios não deverão ser publicitados a 
nível nacional antes da publicitação no JOUE, tal como já se tinha feito referência anteriormente.

Conclusão

A matéria que regula a celebração dos contratos públicos tem conhecido ao longo dos últimos anos gran-
des evoluções, facto que se deve, entre outras razões, a uma União Europeia cada vez mais alargada e cujos 
interesses são economicamente mais abrangentes o que tem, naturalmente, impacto nos Estados-Membros. 

Atenta a situação de crise económico-financeira que se instalou e que se vive na europa, o controlo 
da despesa pública dos Estados-Membros passou a ser um dos objetivos primordiais das políticas da União 
Europeia e, com efeito, a contratação pública passou a ser, ainda mais, um importante instrumento de 
gestão da dívida pública.

Não obstante, sublinhe-se, ter existido sempre uma forte preocupação relativamente às aquisições pú-
blicas, foi, na verdade, com a criação das Diretivas 2004/18/CE e 2004/17/CE que ficou demonstrada a von-
tade de se ir mais além, no sentido da desmaterialização e adoção da via eletrónica nos contratos públicos. 

Pode mesmo dizer-se que o controlo e redução da dívida pública que se impõe, atualmente, aos 
Estados-Membros, passa maioritariamente por estabelecer um regime de contratação pública que seja 
cada vez mais eficiente e eficaz, tal como pretendido pelos Ministros com as políticas de ação traçadas na 
Declaração Ministerial de Manchester, documento que visava o reforço da cooperação entre os Estados-
-Membros para as compras públicas eletrónicas transfronteiriças e o reconhecimento mútuo das identida-
des eletrónicas nacionais.

Deste modo, o conceito de interesse transfronteiriço que, até à data está estreitamente ligado com o 
interesse potencial para os agentes económicos situados noutros Estados-Membros, e que deve passar por 
uma avaliação das circunstâncias particulares, por parte da entidade adjudicante tendo em conta aspetos 
como o objeto do contrato, o valor e a localização geográfica do lugar de execução, desde que demonstra-
da a sua relevância para o mercado interno, poderá conhecer novas evoluções no futuro.

Entende-se que é, por isso, premente a adoção de políticas que evitem uma dualidade na aplicação 
das regras e princípios que disciplinam a contratação pública, pois enquanto subsistirem normas como a 
de publicitação no JOUE ser uma imposição só para os contratos cujo valor ultrapasse os limiares defini-
dos nas Diretivas e, também, o facto de se deixar que seja uma opção da entidade adjudicante proceder à 
publicação do anúncio voluntário de transparência, o interesse transfronteiriço será certamente afetado. 

É preciso encontrar uma forma para alcançar a concretização máxima daquilo que define o mercado 
interno, ou melhor, um mercado livre e dinâmico, conseguindo-se, dessa forma, acautelar em pleno o 
respeito pelos princípios da concorrência, transparência, igualdade e publicidade que, ao longo dos anos, 
têm sido reiteradamente invocados pelos Tribunais na celebração de contratos públicos sejam eles ou não 
objeto de publicitação prévia, evitando situações como a que é relatada no aludido Acórdão N.º 17/11 – 
12.JUL.2011 – 1.ª S/PL, do Tribunal de Contas.
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Conclui-se, assim, que o interesse transfronteiriço certo dos contratos públicos deve ser assegurado 
independentemente da escolha do tipo de procedimento de formação do contrato a celebrar pela entida-
de adjudicante.

Crê-se que já se justifica a apresentação de soluções, através das quais seja possível acautelar a publi-
citação prévia de todos os contratos que a entidade adjudicante pretende celebrar para que, dessa forma, 
todos os potenciais interessados possam manifestar o seu interesse, se assim o entenderem, não ficando 
essa decisão apenas na esfera de uma das partes e que pode provocar desequilíbrios no mercado interno.
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1. Introdução 

A escolha da presente temática das “relações in house providing” pareceu-nos adequada pela sua 

importância, singularidade, complexidade e atualidade.  

Desde logo pelo facto de representar uma importante exceção ao princípio da concorrência3, como 

princípio basilar da contratação pública, cuja importância é na jurisprudência portuguesa assinalada de for-

ma inequívoca pelo Tribunal de Contas «o respeito pelo princípio da concorrência e seus corolários subjaz 

a qualquer atividade de contratação pública, por força de imperativos comunitários, por direta decorrência 

de normas constitucionais, por previsão da lei aplicável à contratação e por imposição da legislação finan-

ceira e dos deveres de prossecução do interesse público e de boa gestão»4. 

1 O presente texto As relações “in house providing”: do acórdão Teckal às novas Diretivas –  Breve referência à jurispru-
dência SUCH do Tribunal de Contas português foi apresentado como trabalho final de pós graduação, correspondendo a um dos 
temas ministrados no Curso Pós-graduado em Direito da Contratação Pública - Direito Internacional e Europeu, Direito Nacional e 
Concorrência, que decorreu na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, entre 10 de março e 26 de maio de 2015,

2 Jurista no Tribunal de Contas, Mestre em Direito Administrativo e Doutorando em Direito (Ciência Jurídico-Criminais) 
pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.    

3  Previsto no art.º 1.º n.º 4 do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, o 
qual têm na sua génese as Diretivas n.ºs 2004/17/CE e 2004/18/CE, ambas do Parlamento Europeu e do Conselho de 31 de março, 
transpostas para o ordenamento jurídico português.

4 Acórdão do Tribunal de Contas n.º 40/2010, de 3 de novembro, 1.ªS/SS, proc. n.º 1303/2010, consultável em  www.tcontas.pt. 

As relações “in house providing”: 
do acórdão “Teckal” às novas Diretivas  
- Breve referência à jurisprudência “SUCH”  
do Tribunal de Contas português 1

Carlos Queimado 2
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Pela singularidade da sua génese concetual atendendo que a doutrina “in house” não nasceu de uma 
criação legislativa comunitária (originária ou derivada) no âmbito dos tratados ou das diretivas da contra-
tação, mas sim do labor jurisprudencial constante do Tribunal de Justiça [TJUE] sujeita a sucessivos aper-
feiçoamentos desde o acórdão Teckal (1999) «na tensão latente entre a liberdade de auto-organização 
administrativa e a liberdade de mercado, conatural às relações in house»5. 

Alvo de posterior positivação por parte de alguns ordenamentos jurídicos nacionais6 foi no caso portu-
guês incluída sistematicamente nas normas relativas à contratação excluída da aplicação da parte II do Có-
digo dos Contratos Públicos7, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro8, mais precisamente 
no art.º5.º n.º 2 do aludido diploma.    

Na verdade, embora a submissão ao princípio da concorrência dos contratos a celebrar constitua um 
critério fundamental da aplicação do regime de formação de contratos previsto na parte II do CCP (artigos 
5.º e 16.º, n.º 1), como «umbrela principle»9 na concretização dos desideratos comunitários da economia 
de mercado aberta e de livre concorrência10, cedo a jurisprudência do TJUE entendeu que a contração in-
terna, ou doméstica deveria constituir uma exceção às regras concorrenciais de mercado. 

Não é todavia uma figura isenta de complexidade, defendendo alguns autores que a mesma, em bom 
rigor, não configura uma verdadeira exceção àquele principio, pois partindo-se de uma conceção meta-
-orgânica da Administração a referência à concorrência na contratação entre entidades públicas soará a 
«fenómeno estranho», asserção que é comprovada pela existência de uma tradição expressa nos vários 
ordenamentos «de não concorrência na contratação entre entidades públicas», e que o Tribunal de Justiça 
se limitou a reconhecer no acórdão Teckal 11. 

Por outro lado, sustentam outros que a imposição de procedimentos de natureza concorrencial na 
formação dos contratos, inclusive à Administração Pública, não é uma injunção que decorra tão só do orde-
namento comunitário, porque o princípio de respeito pela concorrência não é mais do que a concretização 
de valores suportados igualmente pela ordem jurídica constitucional e um valor estruturante da organiza-
ção económica portuguesa [vide artigos 81.º, al. f) e 99.º, al. a) da CRP]12, que é aplicável à Administração 
permitindo-lhe contratar em condições mais vantajosas selecionando a proposta mais apta à prossecução 

das necessidades de interesse geral13.

5 BERNARDO AZEVEDO, Contratação in house: entre a liberdade de auto-organização administrativa e a liberdade de mer-
cado, Estudos de Contratação Pública – I, Organização: Pedro Gonçalves, CEDIPRE, Coimbra Editora, 2008, p.116.   

6 Vd. Art.º 24.º n.º 6 da Ley de Contratos del sector Publico (Espanha); art.º 3.º, n. 1 do Code des Marchés Publics (França);e 
art.º 13.º da Lei 326/2003, de 24 de novembro, com a alteração introduzida pela Lei n.º 248/2006, de 4 de agosto (Itália), embora 
só a nível local, Vd. ALEXANDRA LEITÃO, «Contratos Interadministrativos», in Direito Administrativo – Coleção Formação Continua 
– Centro de Estudos Judiciários – E-book, 2014, pp.173 e segs.    

7  Mas não fica excluída a aplicação da parte III do CCP, caso se trate de contratos administrativos.

8  Este CCP, já sofreu várias alterações, sendo a última, a verificada com o DL n.º 149/2012, de 12 de Julho, as demais foram 
operadas pelos seguintes diplomas: Rect. n.º 18-A/2008, de 28 de Março, Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro, DL n.º 223/2009, 
de 11 de Setembro,  DL n.º 278/2009, de 02 de Outubro, Lei n.º 3/2010, de 27 de Abril, DL n.º 131/2010, de 14 de Dezembro,  Lei 
n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro [LOE 2012] – Vide evolução legislativa em www.pgdlisboa.pt, para melhor entendimento.  

9  Cf. RODRIGO ESTEVES DE OLIVEIRA, Os Princípios Gerais da Contratação Pública, in Estudos da Contratação Pública – I, 
Coimbra Editora, p.67. 

10  Para maiores desenvolvimentos vide RUI MEDEIROS, «Âmbito do novo regime da contratação pública à luz do princípio 
da concorrência», in Cadernos de Justiça Administrativa, nº 69, maio/junho 2008, pp.3 a 29.  

11  Cf. MIGUEL ASSIS RAIMUNDO, Formação dos Contratos Públicos – Uma Concorrência Ajustada ao Interesse Público, 
2013, AAFDL, p.p. 646 e segs. 

12  Cf. GOMES CANOTILHO/VITAL MOREIRA, Constituição da República Portuguesa, Anotada, Vol. I, 4.ª edição, Coimbra 
Editora, Coimbra, 2007, pp. 969 e 970.

13  Cf. MARIA JOÃO ESTORNINHO, Direito Europeu dos Contratos Públicos - Um olhar Português, Almedina,  2006, p. 370., a 
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Se quisermos usar uma fórmula sintética para justificar a contratação in house, poderemos dizer que 
esta decorre de uma natural prevalência do principio de auto organização do Estado sobre o principio da 
concorrência, uma vez que cada Estado deve poder decidir livremente a melhor maneira de organizar os 
seus recursos e prosseguir o interesse público sem estar sujeito a limitações decorrentes dos procedimen-
tos contratuais, em obediência aos princípios da concorrência e não discriminação em razão da naciona-
lidade, ainda que o deva fazer sob determinadas condições para que se estabeleça algum equilíbrio com 
os mencionados princípios de contratação pública, é isto que a jurisprudência Teckal procurou acautelar 
com os requisitos do controlo análogo sobre a entidade adjudicatária instrumental e a essencialidade da 
atividade da entidade adjudicatária instrumental em favor da entidade adjudicante, que veremos mais 
desenvolvidamente. 

Como refere ALEXANDRA LEITÃO, a concorrência não é um valor absoluto que se sobreponha ao do 
interesse público ao ponto de por em causa a liberdade de auto-organização administrativa, nem a escolha 
de opções que se revelem mais eficazes para o interesse público14, «a figura da contratação in house pro-
viding é uma forma de alcançar um equilíbrio entre o Direito da União Europeia e o Direito Interno, entre 
os princípios comunitários da concorrência e da transparência e os princípios da prossecução de interesse 
público e da liberdade de auto-organização da Administração»15.  

Deve, ainda, assinalar-se a atualidade desta figura pelo surgimento em 2014 três novas diretivas16: 
Diretiva 2014/23/UE (Diretiva concessões), Diretiva 2014/24/UE (Diretiva contratos públicos ou Diretiva 
clássica); Diretiva 2014/25/UE (Diretiva setores especiais), todas do Parlamento Europeu e do Conselho de 
26 de fevereiro de 2014, as quais trazem a novidade de pela primeira vez preceituarem, expressamente, 
sobre as «relações in house», respetivamente: o art.º 17.º da “Diretiva concessões”, o art.º 12.º da “Direti-
va contratos públicos” e o art.º 28.º da “Diretiva setores especiais”, positivando através de ato legislativo da 
UE uma já longa jurisprudência do TJUE sobre a matéria, conferindo-lhe, deste modo, certeza e segurança 
jurídica acrescida, justificando-se por isso uma análise, embora perfuntória, destas novas diretivas.  

Do ponto vista metodológico proceder-se-á à análise concetual desta figura desde a sua criação juris-
prudencial pelo Tribunal de Justiça, passando pela sua concretização normativa no CCP e culminando com 
a avaliação do impacto das recentes diretivas sobre contratação pública na sua continuidade. O presente 
estudo terá como fontes preferenciais a jurisprudência comunitária do Tribunal de Justiça [TJUE], a doutri-
na nacional, assim como, a jurisprudência do Tribunal de Contas [TdC]. 

Por fim, salientaremos pela sua importância, ainda que de forma sucinta, a jurisprudência constante 
do Tribunal de Contas a propósito da contratação in house em especial nos acórdãos SUCH, proferidos 
desde 2009, onde tem sido reiteradamente negado o “visto” a sucessivos contratos de aquisição de servi-
ços por não se integrarem nas relações ditas internas, num posicionamento assumidamente restritivo por 
vezes criticado, mas que se deverá entender-se num contexto de alinhamento com o TJUE na defesa da 
concorrência e transparência na contratação pública, conforme comprova a recente prolação do acórdão 
do TJUE de 19.06.2014 (proc. C- 574/12), na sequência do pedido de decisão prejudicial apresentado pelo 

STA no seu acórdão de 06.12.2012.

propósito dos concursos públicos e concorrência na contratação pública.

14  Cf. ALEXANDRA LEITÃO, Lições de Direitos dos Contratos Públicos, Lisboa, 2014, pp. 73 e segs.  

15  Cf. ALEXANDRA LEITÃO, Contratos interadmnistrativos, Coimbra, 2011, p.290.

16  A Diretiva 2014/24/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 26 de fevereiro de 2014, [Diretiva Contratos Públicos], 
que revoga a Diretiva 2004/18/CE; a Diretiva 2014/23/UE do Parlamento Europeu de 26 de fevereiro de 2014 [Diretiva conces-
sões]; a Diretiva 2014/25/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 26 de Fevereiro de 2014, [Diretiva setores especiais], que 
revoga a Diretiva 2004/17/CE do Parlamento e Conselho Europeu, de 31 de março de 2004. 
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 Interpretação restritiva que de resto é aconselhada por alguma doutrina17 com assento na jurispru-
dência constante do Tribunal de Justiça - Vd. Acórdãos Stadt Halle, de 11 de janeiro de 2005, proc.C-26/03, 
e Parking Brixen, de 13 de outubro de 2005, proc.C-458/0318 - e que o TdC traduz de forma certeira nos seus 
arestos no estrito desempenho do controlo financeiro da legalidade e oportunidade da despesa pública 
que lhe está, expressamente, cometido pela Constituição [Vd. art.º 214.º da CRP].

2. O conceito de relações “in house” e o poder discricionário da Administração de não sujeição às 
regras do mercado   

Como refere VASCO XAVIER MESQUITA19, numa definição que apelida de redutora, a doutrina das rela-
ções in house determina a possibilidade de adjudicação direta de um contrato por parte da Administração 
sem que o mesmo tenha de estar, necessariamente, submetido a qualquer tipo de procedimento pré-contra-
tual, sempre que uma ou mais entidades adjudicantes exerçam sobre a entidade adjudicatária um controlo 
análogo ao que exerce sobre os seus próprios serviços, e esta última desenvolva o essencial da sua atividade 
em benefício da entidade ou entidades adjudicantes que sobre ela exerçam o controlo análogo. Os referidos 
critérios são cumulativos e permanentes20.  

Trata-se de um mecanismo de natureza excecional criado pela jurisprudência do TJUE, com génese no 
acórdão Teckal (1999)21, sucessivamente aperfeiçoado por acórdãos subsequentes, que tem por base uma 
alteração do paradigma organizativo da Administração a qual recorre cada vez mais a instrumentos típicos de 
direito privado para satisfação das necessidades públicas22.        

Em regra quer o direito comunitário originário quer o derivado (referência às Diretivas de 2004)23 im-
põem a sujeição da Administração ao mercado sempre que esta solicite produtos ou serviços a terceiros 
operadores económicos e, consequentemente, aos respetivos procedimentos pré contratuais 24.

Não obstante este cânone de sujeição ao mercado concorrencial é reconhecido à Administração o poder 
discricionário de optar pelo recurso aos seus próprios meios e serviços para satisfazer necessidades de inte-
resse geral sempre que estejam em causa dois entes públicos formalmente distintos, se existir uma relação 
de dependência que anule qualquer autonomia de vontade de um deles25.

A não sujeição às regras da contratação pública assenta no princípio segundo o qual compete em exclu-
sivo à entidade pública adjudicante prosseguir os respetivos fins através dos seus próprios meios sem recurso 

17  Cf. BERNARDO AZEVEDO, “Contratação in house: entre a liberdade de auto-organização administrativa e a liberdade de 
mercado”, Estudos da Contratação Pública, I, CEDIPRE 2008, p.125 e 126.   

18   Acórdãos do TJUE  todos consultáveis em  http://eur-lex.europa.eu. 

19  VASCO XAVIER MESQUITA, «Para a compreensão dos critérios delimitadores das relações in house no novo Código dos 
Contratos Públicos: contributo da jurisprudência do TJUE e a assunção das relações in House no sector das águas em Portugal» in 
Revista de Direito Público, n.º 4 (julho/dezembro de 2010), pp 129 e sgs.      

20  BERNARDO AZEVEDO, op. cit. p.125.

21  V. Acórdão do TJUE, de 18 de outubro de 1999, proc. C-107/98 (Teckal SRL c. Comune de di Viano e Azienda Gas Acqua 
Consorziale – AGAC - di Reggio Emilia). O TJCE considerou, que seria aplicável a Diretiva 93/36/CEE, de 14 de junho de 1993, relativa 
à adjudicação de contratos públicos de fornecimento, diretiva aplicável sempre que uma entidade adjudicante pretenda celebrar, 
com outra entidade pública juridicamente distinta (ela mesma entidade adjudicante), um contrato oneroso, sendo irrelevante o 
facto de ambas serem entidades públicas para efeitos de aplicação subjetiva do referido diploma. Vindo o Tribunal de Justiça a 
determinar que só não haveria contrato público na hipótese de, simultaneamente, a entidade pública adjudicante exercer sobre a 
cocontratante um controlo análogo ao que exerce sobre os próprios serviços e essa entidade realizar o essencial da sua atividade 
em benefício da adjudicante.

22  VASCO XAVIER MESQUITA, Ibidem.

23  Vide diretivas 2004/17/CE e 2004/18/CE de 31 de março de 2004.     

24  Cf. DURVAL FERREIRA, A contratação in house, Almedina, 2013, pp.85 e 86.

25  Ibidem.
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ao mercado, não estando por isso sujeita aos procedimentos contratuais de formação dos contratos públicos, 
aplicáveis à generalidade dos casos em que intervenha uma entidade terceira26. 

Nestes casos poderá estar em causa a criação de entidades instrumentais que, embora dotadas de per-
sonalidade jurídica própria, no fundo não são mais do que um prolongamento administrativo, uma longa ma-
nus, da entidade pública27. Na realidade a entidade adjudicatária configura, em substância, um simples ente 
instrumental da entidade adjudicante cuja dependência funcional a faz submeter à vontade desta última28.     

É nesta senda que surge a teoria das relações in house providing, fruto do labor jurisprudencial do 
então TJCE [atual TJUE], por via do acórdão Teckal, sem consagração em quaisquer textos legais de direito 
originário ou derivado até às recentes diretivas de contratação de 2014, embora com projeção em alguns 
ordenamentos nacionais e na jurisprudência dos tribunais nacionais. 

Como figura jurídica jurisprudencial veio sendo construída através das situações concretas apresenta-
das ao Tribunal de Justiça [base casuística], por isso objeto de constantes ajustamentos técnico/jurídicos 
por aquele Tribunal, consistindo numa desaplicação das regras da contratação pública sempre que [cumu-
lativamente] a entidade adjudicante exerça sobre a adjudicatária um controlo análogo ao que exerce sobre 
os seus próprios serviços e esta última entidade dedique à primeira o essencial da sua atividade.

Não significa isto uma relativização da aplicação das regras contratuais públicas sempre que esteja em 
causa a contratação entre entidades públicas, abrindo caminho à desaplicação generalizada das normas da 
contratação pública, pois, como exceção às regras gerais do direito comunitário, deverá ser aplicada com 
as devidas cautelas, avaliando a real presença dos critérios, do ponto de vista qualitativo e quantitativo, 
cabendo a quem pretenda beneficiar da exceção demonstrá-la29. 

Nesse sentido, MARIA RANGEL MESQUITA adverte que se a contratação “in house” significar uma 
dupla não aplicação de normas de direito derivado ou de normas e princípios de direito originário, traduzir-
-se-á numa ausência total de concorrência em detrimento dos agentes económicos do mercado interno, 
porventura inaceitável, a que acresce o facto do respetivo controlo se afigurar difícil após o momento da 
contratação inicial à margem daquelas normas30. Também BERNARDO AZEVEDO aconselha cautela por 
considerar” que, como derrogação excecional de regras de contratação pública, as relações “in house” 
devem ser objeto de interpretação restritiva em proteção do princípio da concorrência31.         

Na verdade as entidades adjudicantes não estão excluídas da aplicação das normas da contratação 
pública pelo mero facto do cocontratante pertencer igualmente Administração Pública, a não ser que se 
verifique uma “relação in house” veja-se v.g. um excerto do acórdão Parking Brixen 32: «As autoridades 
públicas que celebram contratos de concessão de serviços públicos estão obrigadas a respeitar as regras 
fundamentais do Tratado CE em geral, designadamente os artigos 43.° CE e 49.° CE, e o princípio da não 
discriminação em razão da nacionalidade em particular, enunciado no artigo 12.º CE, que constituem ex-

26  Cf. DURVAL FERREIRA, op. cit. 84 e segs.. 

27 Cf. BERNARDO AZEVEDO, “Contratação in house: entre a liberdade de auto-organização administrativa e a liberdade de 
mercado”, Estudos da Contratação Pública, I, CEDIPRE 2008, p.123. 

28  Cf. VASCO XAVIER MESQUITA, op. cit. p. 134.

29  Cf. DURVAL FERREIRA, op. cit. 119 e segs

30  Cf. MARIA RANGEL MESQUITA, «In House: Desenvolvimentos recentes da Jurisprudência do Tribunal de Justiça das Co-
munidades Europeias», in Homenagem da Faculdade de Direito de Lisboa ao Professor Doutor Inocêncio Galvão Telles, 90 anos, 
Almedina, Coimbra, 2007. 

31  Cf. BERNARDO AZEVEDO, op. cit. p. 125.

32  Vd. Acórdão do Tribunal de Justiça de 13 de outubro de 2005, Parking Brixen GmbH  contra Gemeinde Brixen e Sta-
dtwerke Brixen AG  proc. C- 458/03.
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pressões específicas do princípio geral da igualdade de tratamento (…).Contudo, está excluída a aplicação 
das normas dos artigos 12.º CE, 43.° CE e 49.º CE, bem como dos princípios gerais de que elas constituem 
a expressão específica se, simultaneamente, o controlo que a entidade pública cedente exerce sobre a 
entidade concessionária for análogo ao que exerce sobre os seus próprios serviços e se a mesma entidade 
concessionária realizar o essencial da sua actividade com a entidade que é a sua detentora»33  

No mesmo sentido o acórdão Jean Auroux34 «(…) uma entidade adjudicante não está dispensada de re-
correr aos processos de adjudicação de contratos de empreitada de obras públicas previstos pela directiva, 
com o fundamento de que pretende celebrar o contrato em causa com uma segunda entidade adjudicante 
(…)  de acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça, não é obrigatório submeter à concorrência con-
tratos celebrados entre uma colectividade territorial e uma pessoa dela juridicamente distinta, na hipótese 
de, simultaneamente, a colectividade territorial exercer sobre a pessoa em causa um controlo análogo ao 
que exerce sobre os seus próprios serviços e de essa pessoa realizar o essencial da sua actividade com a ou 
as colectividades territoriais que a controlam (v. acórdãos Teckal, já referido, n.° 50, e de 13 de Janeiro de 
2005, Comissão/Espanha, C-84/03, Colect., p. I-139, n.°s 38 e 39)».

3. As relações “in house” na contratação excluída da parte II do CCP – ao sabor da construção 
jurisprudencial do TJUE

Conforme alude ALEXANDRA LEITÃO35, a celebração de contratos entre entidades adjudicantes pode 
ser excecionada da aplicação da parte II do CCP36, designadamente, por se tratar de “relações in house pro-
viding”, teoria que exceciona as relações contratuais domésticas das exigências procedimentais da contra-
tação pública e que foi construída de forma “pretoriana” pela jurisprudência do TJUE, sendo assumida pela 
primeira vez no célebre acórdão Teckal, e posteriormente acolhida por alguns dos ordenamentos jurídicos 
nacionais37, nos quais se inclui o português.    

Entre nós esta figura foi acolhida pelo art.º 5.º, n.º 2, alíneas. a) e b) do CCP, aprovado pelo Decreto-lei 
n.º 18/08, de 29 de janeiro, republicado pelo Decreto-Lei n.º 278/09, de 2 de Outubro38, caraterizando-se 

33  In casu, o Tribunal concluiu pela inexistência de influência determinante sobre a gestão global da entidade instrumental, 
não dependendo economicamente do município, o qual não assumia os riscos da sua atividade, sendo ainda empresa com vocação 
de mercado, uma sociedade anónima aberta no futuro a outros capitais.

34  Acórdão do Tribunal de Justiça de 18. 01. 2007, Jean Auroux e o. contra Commune de Roanne    proc.C-220/05.

35  Cf. ALEXANDRA LEITÃO, «Contratos Interadministrativos», in Direito Administrativo – Coleção Formação Continua – Cen-
tro de Estudos Judiciários – E-book, 2014, pp.173 e segs.  

36  Cf. PEDRO GONÇALVES, Direito dos Contratos Públicos, Almedina, Coimbra, 2015, pp.113 e segs, partindo da sistemática do 
CCP, do teor dos seus artigos 4.º e 5.º, é feita a distinção entre contratos excluídos e a contratação excluída, que, embora pareçam 
sinonímia, são conceitos distintos, uma vez que nos contratos excluídos, se afasta determinado tipo de contratos da aplicação de 
todo o CCP [vd. art.º 4.º]: enquanto na contratação excluída, se afasta a aplicação da parte II do CCP, mas não a parte III, caso se trate 
de contratos administrativos. São vários os exemplos de contratação excluída da parte II,  que o legislador veio destacar no art.º 5.º, 
designadamente as relações “in house” no seu n.º 2 , alíneas a) e b) do CCP, para mais desenvolvimentos leia-se este autor loc. cit. 

37  Cf. ALEXANDRA LEITÃO, op. cit. 2014, nota de rodapé n.º 29, p. 173; para além do art.º 5.º n.º 2 do CCP, a doutrina das 
relações in house providing foi ainda adotada pelos ordenamento Espanhol, no art.º 24.º n.º 6 da Ley de Contratos del Sector Pu-
blico, pelo art.º 3.º n.º 1 do Code des Marchés Publics, e  em Itália, no art.º 13.º da Lei n.º 326/2003, de 24 de novembro, alterada 
pela Lei n.º 248/2006, de 4 de agosto de 2006 a nível local.      

38  O CCP resultou da transposição das diretivas 2004/18/CE e 2004/17/CE, ambas de 31 de março, alteradas pela diretiva 
2005/51/CE de 16.11, estando recentemente em curso o processo de revisão do CCP por via da Diretiva 2014/23/UE do Parla-
mento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 2014 (relativa a contratos de concessão);Diretiva 2014/24/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 2014 [relativa a contratos públicos e que revoga a Diretiva 2004/18/CE]; Diretiva 
2014/25/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 2014 [relativa a contratos públicos celebrados pelas 
entidades que operam nos setores da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais e que revoga a Diretiva 2004/17/CE].  
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desde logo pela desaplicação das regras de contratação pública constantes da parte II do CCP à contrata-
ção in house, consagrando como contratação excluída a dos contratos a celebrar, independentemente do 
seu objeto, por entidades adjudicantes com outra entidade desde que cumulativamente preencham dois 
critérios: a) a entidade adjudicante exerça sobre a actividade desta, isoladamente ou em conjunto com outras 
entidades adjudicantes, um controlo análogo ao que exerce sobre os seus próprios serviços; e b) esta entidade 
desenvolva o essencial da sua actividade em benefício de uma ou de várias entidades adjudicantes que exer-
çam sobre ela o controlo análogo referido na alínea anterior. Neste género de contratos devem incluir-se os 
celebrados entre o Estado e as entidades que integram a chamada administração indireta ou mediata39.

 Como diz RUI MEDEIROS, a referida disposição acolheu parcialmente a jurisprudência comunitária 
sobre aquela matéria, uma vez que o legislador nacional se limitou a reproduzir a exigência reiterada na 
jurisprudência comunitária, porém, sem densificar o sentido dos requisitos de controlo análogo e de de-
senvolvimento do essencial da atividade do adjudicatário para a entidade adjudicante, o que veio gerar 
imensas dificuldades pela heterogeneidade de situações a que a relação in house se pode aplicar40. Atitude 
que julgamos compreensível porque, sendo aquela figura uma criação jurisprudencial do Tribunal de Justi-
ça, não quis o legislador nacional correr o risco de antecipar interpretações que não tivessem ou pudessem 
não vir a ter o mínimo de correspondência na jurisprudência comunitária, por outro lado, em posição bem 
diferente está doutrina que não está limitada nos seus esforços exegéticos.      

Segundo ALEXANDRA LEITÃO de acordo com a jurisprudência Teckal, todos os contratos de prestação 
de bens e serviços estavam sujeitos às regras dos mercados públicos, que naquela data resultavam das 
diretivas 93/36/CEE e 92/50/CEE, independentemente de ambas as partes num contrato serem entidades 
adjudicantes, com exceção das situações em que a entidade adjudicante exercesse sobre o adjudicatário 
um «controlo análogo» ao exercido sobre os seus próprios serviços e o adjudicatário «realize o essencial 
da sua atividade para a entidade adjudicante»41. 

Embora a teoria vertida no acórdão Teckal, estivesse inicialmente circunscrita à aquisição de bens, 
excluindo dela a aquisição de serviços, veio a ser-lhe alargada por via do acórdão do TJUE Stadt Halle42 
, o qual tem ainda o mérito de pôr o acento tónico na possibilidade da Administração prover-se através 
dos seus próprios meios sem recorrer ao mercado sempre que precise de prosseguir os respetivos fins de 
interesse público «[u]ma autoridade pública, que seja uma entidade adjudicante, tem a possibilidade de 
desempenhar as tarefas de interesse público que lhe incumbem pelos seus próprios meios, administrativos, 
técnicos e outros, sem ser obrigada a recorrer a entidades externas que não pertençam aos seus serviços. 
Nesse caso, não está em questão um contrato a título oneroso celebrado com uma entidade juridicamente 
distinta da entidade adjudicante. Assim, não há que aplicar as disposições comunitárias em matéria de 
contratos públicos».

Subjacente às relações “in house” está o entendimento de que as regras dos mercados públicos são 
aplicáveis a todos os contratos de prestação de bens e serviços e de empreitadas de obras públicas celebra-
das por entidades adjudicantes, só não será assim quando «esses contratos se assumam como uma ope-

39   Cf. ALEXANDRA LEITÃO, «Contratos de prestação de bens e serviços celebrados entre o Estado e as empresas públicas 
e relações in house», Cadernos de Justiça Administrativa, n.º65, setembro/outubro 2007, pp.12 a 27., e também, RUI MEDEIROS, 
«Âmbito do novo regime da contratação pública à luz do princípio da concorrência», Cadernos de Justiça Administrativa, n.º 69, 
Maio/Junho 2008, pp.3 a 29.

40  Cf. RUI MEDEIROS, op. cit. pp.12 a 13.

41  Cf. ALEXANDRA LEITÃO, Contratos de prestação de bens e serviços celebrados entre o Estado e as empresas públicas e 
relações “in house”, in CJA, n.º 65, setembro/outubro, 2007, p.16 e segs. 

42  Vide Acórdão do TJUE, de 11 de janeiro de 2005, proferido no proc. C-26/03.
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ração meramente interna». Estarte, só existe a necessidade de se abrir um procedimento pré-contratual, 
apesar de haver um acordo entre dois sujeitos de direito formalmente distintos, se não existir no plano 
substantivo uma relação de dependência entre eles que elimine completamente a autonomia da vontade 
de um desses sujeitos43. 

São na prática situações em que há uma desconsideração da personalidade jurídica de uma das en-
tidades que embora formalmente distintas são substantivamente semelhantes, atuando a adjudicatária 
como mero ente instrumental da entidade matriz [adjudicante] – a «ausência de pessoas jurídicas mate-
rialmente distintas» configura um pressuposto fundamental prévio à verificação dos critérios cumulativos 
consagrados no acórdão “Tekal”44.          

Os dois critérios/requisitos consagrados no acórdão Teckal são cumulativos, permanentes e de difícil 
densificação, o que decorre do facto de serem o resultado de uma construção jurisprudencial em perma-
nente evolução, gerando incerteza na aplicação do direito, colocando em casa a própria uniformidade do 
direito da União Europeia na medida em que são os tribunais nacionais que os têm de concretizar. 

No esforço de delimitação do âmbito de aplicação deste conceito e de concretização dos seus requisi-
tos [controlo análogo e essencial da atividade] tem sido fundamental a jurisprudência do TJUE, através de 
diversos acórdãos que sucederam ao “Tekal”, como se verá de seguida45.

4. O requisito do «controlo análogo» e sua densificação

É primeiro dos requisitos cumulativos e correlativos cuja verificação o acórdão Teckal (1999) exige 
para que se possa verificar uma relação in house, consistindo na existência de um controlo exercido pela 
entidade adjudicante sobre a entidade que vai efetuar a prestação em causa, que deve ser «análogo ao que 
exerce sobre os próprios serviços» - trata-se do critério da dependência organizacional da entidade contro-
lada em relação à entidade controladora, ou entidades controladoras46.

É pressuposto do controlo análogo que a entidade instrumental (ou entidade controlada) não possua 
autonomia decisória face à entidade matriz (entidade controladora), as exigências relativamente a esse 
controlo variam de acordo com a natureza e finalidade da entidade instrumental (v.g. no caso das socieda-
des comerciais o TJUE tem entendido que não bastam os meios normais postos pelo direito societário nas 
mãos do acionista maioritário, sendo ainda necessário a previsão de poderes suplementares, como seja o 
direito de veto, para que se verifique o controlo análogo). 

Na verdade a jurisprudência do Tribunal de Justiça tem considerado que controlo análogo, é um con-
ceito mais exigente que o conceito societário de influência dominante, porque entende que aquele não é 
assimilável ao tipo de controlo típico das sociedades comerciais ou existente no direito da concorrência47. 

43  Cf. ALEXANDRA LEITÃO, op. cit..2014, p.174.

44  Cf. DURVAL FERREIRA, op. cit., pp. 142 e segs.

45  V. os acórdãos do TJUE: ARGE, de 7 de dezembro de 2000, proc. C – 94/99; acórdão Stadt Halle, de 11 de janeiro 
de 2005, proc. C-26/03; Parking Brixen de 13 de outubro de 2005, proc. C- 458/03; Carbotermo, de 11 de maio de 2006, proc. 
C-340/04; Coname, de 21 de julho de 2005, proc. C-231/03; Jean Auroux de 18 de janeiro de 2007, proc. C-220/05; Tragsa, de 
19.04.2007, proc. C-295/05; Coditel, de 13 de novembro de 2008, proc. C-324/07; Comissão/Alemanha de 9 de junho de 2009, 
proc. C-480/06, Sea Srl, de 10 de setembro de 2009, proc. C-573/07; Econord SPA, de 29 de novembro de 2012, processos C-182/ 
e C-183/11, todos consultáveis em http://eur-lex.europa.eu.

46  Cf. CLÁUDIA VIANA, «A influência do “mercado relevante” na Contratação in house», in Contratação Pública e Concor-
rência, Org. Cláudia Trabuco e Vera Eiró, Almedina, 2013, pp. 73 a 74; vide infra acórdãos Coditel e Sea Srl.

47  Cf. VASCO XAVIER MESQUITA, op. cit. p. 139.  
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Veja-se na esteira do expendido alguma da doutrina portuguesa, v.g. BERNARDO AZEVEDO, ao men-

cionar que o conceito de controlo análogo não é semelhante ao, ao conceito de influência dominante, pre-

visto no art.º 2.º, n.º 2 e 3 do CCP, como pressuposto de qualificação de uma entidade publica ou privada 

como organismo de direito público48, ou ALEXANDRA LEITÃO, ao referir que não é sinónimo de influência 

dominante a que se refere o art.º 9.º do RJSEE (Regime Juridico do Setor Empresarial do Estado aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 113/2013, de 3 de outubro)49. 

Destarte, a jurisprudência comunitária veio a concluir que a entidade matriz [entidade adjudicante] 

deve ter à sua disposição mecanismos especiais de controlo que traduzam o exercício de uma influência 

determinante sobre a orientação da sociedade, que signifique um domínio absoluto sobre a autodetermi-

nação da vontade do prestador do serviço, na prática inexiste vontade autónoma no plano decisório por 

parte da entidade controlada50.  

A associação do controlo análogo [dependência organizacional] ao poder de influência determinante 

surge bem patenteado no acórdão Parking Brixen (2005) 51  «para apreciar se a entidade adjudicante exerce 

um controlo análogo ao que exerce sobre os seus próprios serviços devem ter-se em conta todas as dispo-

sições legislativas e circunstâncias pertinentes. Deve resultar deste exame que a sociedade adjudicatária 

está sujeita a um controlo que permite à entidade adjudicante influenciar as decisões da referida sociedade. 

Deve tratar-se de uma possibilidade de influência determinante quer sobre os objetivos estratégicos quer 

sobre as decisões importantes desta sociedade»52.   

Por sua vez, no acórdão Coditel (2008) perante uma entidade sem natureza comercial [uma cooperativa 

municipal] em que o conselho de administração era composto por membros indicados pelos municípios, 

embora os municípios não exercessem qualquer poder de direção, superintendência ou tutela (poderes 

de natureza pública), o TJUE considerou verificado a existência do critério do controlo análogo tendo con-

siderado suficiente o facto de os órgãos de decisão serem compostos por representantes dos municípios 

e dos respetivos administradores serem eleitos em assembleia geral composta por membros designados 

pelos municípios, existindo, assim, uma relação in house pelo facto de haver um controlo conjunto exercido 

sobre esta cooperativa municipal por várias coletividades públicas, em termos análogos aos exercidos sobre 

os seus serviços, sendo irrelevante a situação individual de cada uma dessas coletividades públicas no que 

respeitava ao controlo exercido sobre a referida sociedade. Em bom rigor, terá pesado na decisão do TJUE a 

falta de substrato comercial da entidade em causa e o visar a prossecução do interesse público. 

 No acórdão “Sea Srl ”(2009), o Tribunal igualmente considerou verificada a existência de mecanismos 

de controlo, de dependência organizacional tendo dada relevância à participação de representantes de 

entidades públicas nos órgãos de gestão dotados de vastas faculdades de controlo sobre os órgãos e as 

decisões da sociedade.

48  Cf. BERNARDO AZEVEDO, op. cit, pp. 125 a 126.

49  Cf. ALEXANDRA LEITÃO, op. cit. 2014, p.175.

50  Cf. DURVAL FERREIRA, op. cit. p. 148. 

51  V. Acórdão de 13 de outubro de 2005, proc. C- 458/03 [sublinhado nosso].

52  Cf. CLÁUDIA VIANA, op. cit., pp. 74, acentua que este aresto clarifica o critério de dependência organizacional, exigindo-
-se que a sua apreciação seja feita de forma casuística, tendo em conta «todas as disposições legislativas e circunstâncias pertinen-
tes», concluindo que existe «controlo análogo» quando é evidente uma «possibilidade de influência determinante quer sobre os 
objetivos estratégicos quer sobres as decisões importantes».
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No caso Econord SPA (2012)53, perante um contrato celebrado por ajuste direto entre uma sociedade 

anónima [ASPEM SA] criada pelo município de Varese, para gestão do serviço público de higiene urbana, 

com os municípios de Cagno e Solbiate,  em que aqueles últimos haviam adquirido uma percentagem mí-

nima [residual] da referida sociedade [instrumental], tendo porém celebrado acordos parassociais que lhe 

atribuíam poderes acrescidos, o TJUE entendeu que quando «várias autoridades públicas criam em con-

junto uma entidade encarregada de desempenhar a sua missão de serviço público, ou quando uma auto-

ridade pública passa a integrar essa entidade, está preenchido o requisito estabelecido pela jurisprudência 

do Tribunal de Justiça da União Europeia, segundo o qual essas autoridades, para serem dispensadas da 

obrigação de iniciar um processo de adjudicação de um contrato público de acordo com as regras de direito 

da União, devem exercer conjuntamente sobre essa entidade um controlo análogo ao que exercem sobre 

os seus próprios serviços, quando cada uma dessas autoridades participar quer no capital quer nos órgãos 

de direção da referida entidade».

Por outro lado, a exigência de controlo análogo tem de ser efetiva [substantiva], não pode ser me-

ramente formal, isso é expressamente referido no acórdão Econord SPA «[s]e a posição de uma entidade 

adjudicante numa entidade adjudicatária detida em comum não lhe assegurar a mínima possibilidade de 

participação no controlo desta entidade, tal permitirá, com efeito, que a aplicação das regras do direito da 

União em matéria de contratos públicos ou de concessões de serviços seja contornada, uma vez que uma 

participação puramente formal nessa entidade ou num órgão comum que assegure a direção da mesma 

dispensaria esta entidade adjudicante da obrigação de dar início a um processo de adjudicação segundo 

as regras da União, apesar de esta última não participar de maneira nenhuma no exercício do «controlo 

análogo» sobre esta entidade»54.  

Em síntese nos acórdãos Coditel e Sea Srl, o TJUE entendeu-se que mesmo no caso de participações di-

minutas numa dada entidade pública, pode verificar-se o critério do controlo análogo, desde que esse exer-

cício seja efetivo, ou seja as entidades participantes devem assumir uma posição estatutária que lhe confira 

participação influente nos órgãos de gestão da entidade instrumental. Na mesma senda o acórdão Econord 

SPA, fazendo referência à jurisprudência constante do TJUE, igualmente, refere que deve tratar-se de uma 

possibilidade de influência determinante, tanto nos objetivos estratégicos como nas decisões importantes 

da entidade (v.d. acórdãos Parking Brixen, Coditel, e Sea Srl); ou seja, a entidade adjudicante deve poder 

exercer sobre a entidade instrumental um controlo estrutural e funcional (vd. acórdão Comissão/Itália), um 

controlo efetivo (acórdão Coditel).

Pode assim dizer-se que a participação exclusiva de capitais públicos apesar de condição necessária, 

não é suficiente para que haja um controlo efetivo por parte da entidade adjudicante, o qual tem de ser 

aferido por outros fatores, mormente pelo modelo de governança que revele a influência determinante da 

entidade adjudicante sobre os principais objetivos estratégicos e escolhas/decisões fundamentais de ges-

tão da entidade cocontratante, através de instrumentos de controlo incisivos e limitadores da autonomia 

daquela - na prática implica que se analise a regulamentação nacional aplicável, os estatutos, o contrato 

de sociedade e a existência de acordos parassociais, que confiram determinados poderes a um sócio, tais 

como o poder de veto) 55.  

53  V. Acórdão Econord SPA, de 29 de novembro de 2012, processos C-182/2011 (Comune di Cagno) e C-183/2011 (Comune 
di Solbiate).

54  V. neste sentido, acórdão de 21 de julho de 2005, Coname, proc. C-231/03.

55 Cf. VASCO XAVIER MESQUITA, op. cit. pp.140 a 141. 
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Refira-se, assim, que a formulação estabelecida no art.º 5.º n.º 2 do CCP, acolhe adequadamente a 
jurisprudência in house56, porque preceitua que o controlo análogo pode pertencer a uma ou várias en-
tidades adjudicantes (controlo exclusivo/controlo conjunto), decisivo é que a entidade adjudicante possa 
determinar as opções estratégicas da cocontratante sendo irrelevante se o controlo análogo é exercido da 
mesma forma por uma ou várias entidades57. 

Veja-se nesse sentido o acórdão Tragsa58 no qual o TJUE decidiu que tanto o Estado, que detinha na 
empresa agrária 99% do capital social, como as 4 comunidades autónomas que detinham o remanescente 
1%, exerciam de forma conjunta sobre aquela sociedade um controlo análogo ao exercido sobre os seus 
próprios serviços, no mesmo sentido o acórdão Coditel ao determinar que o controlo análogo pode ser 
exercido de forma conjunta por várias entidades públicas através de deliberações aprovadas por maioria59. 

Como afirma ALEXANDRA LEITÃO «pode dizer-se, com segurança, que os contratos celebrados entre o 
Estado e um instituto público são sempre contratos “in house”, porque os poderes de tutela e superintendência 
se subsumem claramente no conceito de “controlo análogo”», mais complexa se afigura a questão no caso de 
empresas integradas no SEE ou no SEL, ou no SER, pelo dever-se-ão considerar dois requisitos: a participação 
publica maioritária ou dominante e o desenvolvimento de atividade fora do jogo da livre concorrência60.

Sendo que, na apreciação do requisito do controlo análogo interessa, ainda, saber se as empresas 
públicas adjudicatárias são unipessoais ou pluripessoais, e neste último caso é, ainda, preciso saber se os 
sócios são todos públicos ou se também há sócios privados. Ora, no caso de empresas unipessoais basta 
verificar se o único subscritor do capital exerce o controlo análogo nos termos já referenciados, porém, no 
caso das empresas pluripessoais é mais complexo, mesmo que os sócios sejam todos entidades públicas, 
pelo que entende a Autora que excluídos os casos em que existe um contrato interadministrativo de coope-
ração entre as entidades detentoras do capital da empresa, dificilmente se poderão considerar “in house” 
os contratos celebrados entre a empresa adjudicatária e todas as entidades que nela participam. 

Daí, que para esta insigne Autora, «tendencialmente» poderão ser consideradas relações “in house” 
as que se estabelecem com empresas públicas unipessoais [estatais ou municipais], e no caso de empre-
sas pluripessoais só com o ente público dominante, conforme resulta do acórdão ARGE(2000)61. Embora 
saiba que o TJUE tenha considerado no já referido acórdão Tragsa(2007), que o contrato celebrado com a 
empresa na qual Estado detinha uma participação de 99% e cada uma das comunidades autónomas uma 
participação minoritária de 1%, também era “in house” relativamente aquelas, considera essa decisão pro-
ferida ao arrepio da jurisprudência constante do TJUE, e ainda que a formulação do art.º 5.º n.º 2 do CCP 
permita o controlo análogo conjunto mesmo por parte de entidades detentoras de capital de uma empresa 
publica, ainda que minoritária, defende que para que haja controlo conjunto este tem de resultar da lei ou 
de contratos interadministrativo de cooperação celebrados anteriormente, seja entre vários municípios ou 
entre o município e o Estado62.    

56  V. em especial, Parking Brixen [unipessoal], Tekal, Tragsa, Coditel, Comissão/Alemanha; Sea Srl, Econord Spa.[pluripesso-
al] .

57  Ibidem. 

58  V. Acórdão do TJUE de 19.04.2007, proc. C-295/05

59  Ibidem.

60  Cf. ALEXANDRA LEITÃO, op. cit..2014  pp.175 e segs.

61  Cf. Acórdão do Tribunal de Justiça, de 7 de dezembro de 2000, ARGE Gewässerschutz contra 
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft ome, proc. C-94/99.

62  Cf. ALEXANDRA LEITÃO, ibidem.
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Mais polémica se apresenta a jurisprudência do TJUE ao vir excluir o controlo análogo em caso de 
participação ainda que minoritária de uma empresa privada no capital social da empresa adjudicatárias 
que se iniciou no acórdão Stadt Halle(2005)63, e que tem sido acolhido pela jurisprudência do Tribunal de 
Contas, de forma constante.  

Para CLÁUDIA VIANA, a jurisprudência firmada no acórdão Stadt Halle, relativa à proibição de partici-
pação de capital privado, foi reafirmada em acórdãos subsequentes (Vd.Parking Brixen, Comissão/Áustria, 
Coname, ANAV, Jean Auroux, Sea Srl, Acoset e Mehiläinen Oy), com críticas da doutrina nacional e estran-
geira por não estar adaptada à realidade das novas entidades públicas64.

 Na verdade esta proibição do TJUE surge para alguns autores, como um terceiro requisito65, que coloca 
em causa a própria auto-organização administrativa66, recusando-se as relações “in house” por se enten-
der que falta o controlo análogo mesmo em situações em que a participação do parceiro privado é residual 
e por isso sem impacto nas relações com a/s entidade/s publica/s envolvida/s.  

Também, ALEXANDRA LEITÃO, embora reconheça as virtudes do entendimento restritivo do TJUE, 
plasmado no acórdão Stadt Halle(2005) e dos acórdãos Modling (2005) e Carbotermo (2006)67, entende 
que a presença dos privados não deverá constituir um obstáculo à celebração de contratos “in house”, se 
a empresa ou empresas privadas que participarem no capital social da entidade pública forem escolhidas, 
através de mecanismos respeitando o princípio da livre concorrência, referindo que foi este o entendimen-
to seguido no acórdão Acoset(2009).  

  Ora as recentes evolução desta matéria trazida pelas diretivas de 2014, sobre contratação pública, 
v.g. pelo art.º 12 da Diretiva n.º 2014/24/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 26 de fevereiro de 
2014, vão no sentido do alargamento deste conceito, acolhendo o sentido de algumas das criticas feitas 
pela doutrina nacional e estrangeira sobre esta proibição, preceituando-se nas alíneas c) do n.º 1 e do n.º 2 
do art.º 12.º da Diretiva que «[n]ão há participação direta de capital privado na pessoa coletiva controlada, 
com exceção das formas de participação do capital privado sem poderes de controlo e sem bloqueio exigido 
pelas disposições legislativas nacionais, em conformidade com os Tratados, e que não exercem influência 
decisiva na pessoa coletiva controlada».   

  5. O requisito da «realização do essencial da atividade» em benefício da entidade adjudicante 

O segundo requisito exigido pela jurisprudência “Tekal”, é o de verificar se a entidade controlada re-
aliza a parte essencial da sua atividade [atividade efetiva] em beneficio da/s entidade/s que a controla/m, 
tarefa complexa, que não foi logo densificada no mencionado acórdão. 

O art.º 5.º n.º 2 al. b) do CCP fazendo eco da jurisprudência comunitária vem afirmar como segundo 
critério cumulativo das relações “in house“, o da «essencialidade da atividade», ou seja, que o adjudicatário 
desenvolva o essencial da sua atividade em benefício da entidade adjudicante, deixando, igualmente por 
densificar o seu significado.   

63  V. Acórdão do TJUE de 11 de janeiro de 2005, proc. C-26/03. 

64  Cf. CLÁUDIA VIANA, op. cit, pp.. 76 e 77. 

65 Cf. RUI MEDEIROS, «Âmbito do novo regime da contratação pública à luz do princípio da concorrência», in CJA, n.º 69, 
pp.3 e segs. e MÁRIO ESTEVES DE OLIVEIRA e RODRIGO ESTEVES DE OLIVEIRA, Concursos e Outros Procedimentos de Contratação 
Pública, Almedina, 2011, pp. 151 a 152.      

66  Cf. BERNARDO AZEVEDO, op. cit., pp. 115 e segs. apud CLÁUDIA VIANA, op. cit. p. 77. 

67  V. Acórdão do TJUE de 10 de novembro de 2005, proc. C-29/04; e de 11 de maio de 2006, proc. C-340/04: o primeiro 
defende o mesmo que o Stadt Halle; e o segundo defende que a participação pública tem de ser total e direta, e se for obtida 
através de uma holding a mesma terá de ser detida 100% por uma entidade pública  
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Da observação da jurisprudência do TJUE resulta, desde logo, que têm sido concedida uma menor 
relevância a este critério ou requisito, atendendo à posição interpretativa restritiva adotada, só sendo 
analisado quando se encontre preenchido requisito do controlo análogo, previsto na art.º 5.º n.º 2 al. a) 
do CCP, segundo o qual deve a entidade adjudicatária realizar o essencial da sua atividade para a entidade 
adjudicante não lhe bastando a não realização da sua atividade com terceiros. 

Falta, assim, densificar com maior acuidade o que é o essencial da atividade, sendo certo que os acór-
dãos do TJUE, não falam na totalidade da atividade. A este propósito é de destacar o que é referido pelo 
TJUE no acórdão Carbotermo: «a empresa em causa realiza o essencial da sua atividade com a autarquia 
que a controla, na acepção do acórdão Teckal, já referido, quando a atividade desta empresa é consagrada 
principalmente a esta autarquia, revestindo qualquer outra atividade apenas caráter marginal»; acrescen-
tando ainda que tal tarefa deve ser realizada de forma casuística e minuciosa, levando em conta as circuns-
tâncias qualitativas e quantitativas do caso68.   

No que se refere ao acórdão Carbotermo é de salientar que o mesmo teve como relator o CONSE-
LHEIRO CUNHA RODRIGUES, sendo alvo do apurado comentário de PEDRO GONÇALVES69 que nele assi-
nala três «pontos fortes», distintivos face à jurisprudência que o antecede: i) a relação entre o requisito 
do controlo análogo e o controlo acionista; ii) a abertura à possibilidade do controlo análogo conjunto; 
iii) a definição de critérios para compreensão do requisito da realização do essencial da atividade com 
ou para a entidade adjudicante.   

É no terceiro ponto que está a “pedra de toque” do acórdão, «único no seu género» de acordo com 
PEDRO GONÇALVES. Na verdade já decorria do acórdão Teckal que o controlo análogo era só por si insufi-
ciente para excecionar as regras de contratação pública, sendo «necessário que a entidade controlada se 
revelasse uma estrutura dedicada à entidade adjudicante, afirmando-se como um instrumento criado para 
servir esta entidade», ainda que isso não signifique que a entidade controlada só possa ter por cliente a en-
tidade adjudicante70. É neste aspeto que acórdão Carbotermo se singulariza ao afirmar que o requisito da 
essencialidade da atividade está presente quando a atividade da empresa controlada é «consagrada prin-
cipalmente» à entidade ou entidades adjudicantes (este último no caso de controlo conjunto) revestindo 
qualquer outra atividade «apenas um caráter marginal»; sendo este o aspeto fundamental deste critério: 
a relação entre “atividade principal” e “atividade marginal”71. 

Há contudo uma crítica que lhe é dirigida por PEDRO GONÇALVES, sendo acompanhado por alguma 
doutrina nacional72, que é deste acórdão rejeitar, na identificação do «essencial da atividade», o limiar de 
80% previsto na Diretiva de contratação relativa aos setores especiais, acima do qual os contratos adjudica-
dos a empresas associadas podem não ser abrangidos pelas regras da contratação, antes, seguindo a dou-
trina despendida pela Advogada-Geral CHRISTINE STIX-HACKL, nas suas conclusões no Stadt Halle (2005), 
de acordo com a qual a rigidez de uma percentagem fixa criaria um obstáculo a uma solução ajustada ao 
caso concreto – preferindo, assim, sacrificar a certeza e segurança jurídica73.    

68  V. Acórdão do TJUE de 11 de maio de 2006, Proc. C-340/04.

69  Cf. PEDRO GONÇALVES, in «Jurisprudência Cunha Rodrigues – Comentários», AAFDL, Lisboa, 2013, pp. 190 e segs,  em 
anotação ao acórdão Carbotermo.    

70  Cf. PEDRO GONÇALVES, op. cit. fls.192

71  Idem.

72  Cf. BERNARDO AZEVEDO, op. cit., p. 140; MIGUEL ASSIS RAIMUNDO, «As Empresas Públicas nos Tribunais Administrati-
vos», Almedina, 2007, p.180. este ilustre Autor entende que se a entidade adjudicatária exceder cerca de 80% da sua atividade em 
prol da entidade adjudicante poderá considerar-se verificado este requisito, aplicando o Art.º 13.º n.º 3 do CCP e art.º 23. º nº 3 da 
Diretiva  2004/17/CE, por via analógica

73  Cf. PEDRO GONÇALVES, op. cit. fls.193.
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Colocou-se ainda a questão de saber como funcionaria esta exigência da percentagem no caso de uma 
entidade adjudicatária ser controlada por várias entidades adjudicantes, se o essencial da atividade teria 
de ser desenvolvida exclusivamente em prol da entidade que exerce o controlo in house ou conjuntamente 
para todas as entidades, sendo que o TJUE nos acórdãos Carbotermo e Tragsa entendeu que o essencial 
de toda atividade se verificava em relação a todas as entidades adjudicante no seu conjunto, independen-
temente de realizar em termos de percentagem mais a favor de umas do que de outras74, esse entendi-
mento é igualmente acolhido pela alínea b) do n.º 2 do art.º 5.º do CCP.  Na prática este critério terá de ser 
preenchido de forma algo casuística, mas fundamental é que a sua atividade seja maioritariamente para 
a entidade adjudicante75.Como veremos adiante as Diretivas de 2014, sobre a contratação pública vieram 
consagrar este aspeto quantitativo aqui reclamado pela doutrina nacional, servindo os valores da certeza 
e segurança jurídica.               

6. A contratação “in house” na jurisprudência portuguesa: Tribunal de Contas e acórdãos SUCH - 
Serviço de Utilização Comum dos Hospitais

A jurisprudência constante do Tribunal de Contas [doravante TdC] tem assumido elevada relevância 
no que respeita à apreciação concreta dos critérios da contratação “in house”, no âmbito do seu múnus de 
fiscalização da contratação pública, em particular através dos seus acórdãos SUCH de recusa de visto, pese 
embora algumas criticas que lhe são dirigidas por efetuar uma leitura demasiado restritiva dos critérios 
aplicáveis. Mas como veremos, segue de perto a jurisprudência do TJUE. O TdC na ordem jurídica portu-
guesa é definido constitucionalmente como o órgão supremo de controlo de fiscalização da legalidade das 
despesas públicas e do julgamento das contas que a lei mandar submeter-lhe (cf. art.º 214.º da CRP), como 
órgão se soberania, assume-se como um tribunal especializado de natureza financeira distinto dos demais 
tribunais em razão da matéria, sendo por isso único na sua ordem e categoria. 

A organização, funcionamento e competência do TdC, encontram-se reguladas pela Lei n.º 98/97 de 
26 de agosto, Lei de Organização e Funcionamento do Tribunal de Contas [doravante LOPTC], revista e re-
publicada pela Lei n.º 20/2015, de 9 de março. Embora estruturalmente seja um tribunal, sendo-lhe por 
isso aplicáveis as garantias de independência, inamovibilidade, autogoverno e irresponsabilidade dos seus 
juízes, não se limita às tarefas jurisdicionais, assumindo particular importância o seu parecer sobre a Conta 
Geral do Estado e da segurança social, bem como os pareceres sobre a conta da Assembleia da República, 
ou sobre as contas das regiões autónomas, bem como sobre as contas das respetivas Assembleias Legisla-
tivas (vide art.º 5.º n.º 1 al. a) da LOPTC).

 Como órgão supremo de controlo externo e independente da atividade financeira nos domínios das 
receitas e despesas e património públicos, pode complementarmente julgar a responsabilidade financeira 76. 

Do ponto de vista do poder de controlo/fiscalização do TdC sobre a atividade contratual pública este 
pode ser: (i) jurisdicional e não jurisdicional (quanto à natureza); (ii) fiscalização prévia, concomitante e su-
cessiva (quanto ao momento); (iii) de controlo de legalidade e controlo do mérito (quanto ao conteúdo); (iv) 
quanto ao âmbito subjetivo estão sujeitas à sua jurisdição e controlo financeiro as entidades de qualquer 

74 No acórdão Tragsa a adjudicatária realizava 55% da sua atividade a favor das comunidades autónomas e 35% a favor do 
Estado, tendo sido considerado que a mesma desenvolvia o essencial da sua atividade a favor do conjunto das entidades qua detinham.

75 Vide Acórdãos “Carbortermo” e Sea Srl.  

76 Cf. JOSÉ TAVARES, «Os Contratos Públicos e sua Fiscalização pelo Tribunal de Contas», in Estudos da Contratação Pública, 
Coimbra Editora, Coimbra, 2008, pp. 967 a 970., e MARIA JOÃO ESTORNINHO, Curso de Direito dos Contratos Públicos – por uma 
Contratação Pública Sustentável, Almedina, Coimbra, 2012, pp. 540 e segs. Sobre o julgamento da responsabilidade financeira 
pelo Tribunal de Contas, vide ANTÓNIO CLUNY, Responsabilidade Financeira e Tribunal de Contas – Contributos Para Uma Reflexão 
Necessária, Coimbra Editora, Coimbra, 2011.       
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natureza (publica ou privada), sendo irrelevante para efeitos de fiscalização da despesa pública a natureza ju-
rídica da entidade a ela sujeita que utilizem dinheiros públicos, uma vez que o princípio é o da perseguição dos 
dinheiros púbicos independentemente da entidade à aguarda de quem se encontram, com vista à fiscalização 
da sua legalidade, regularidade e correção económica financeira [cf. art.º 2.º n.º 3 da LOPTC] 77. 

Em matéria de relações “in house” o TdC tem sido particularmente rigoroso na recusa de visto78, desde o 
inicio da vigência do CCP, sempre que considere não verificados os pressupostos definidos pela jurisprudência 
do TJUE, veja-se designadamente a mais recente jurisprudência SUCH que de seguida referiremos.

7. Jurisprudência SUCH e um caso de tripla apreciação jurisdicional      

A jurisprudência ora trazida à colação tem a particularidade de ter sido submetida à apreciação de três 
jurisdições distintas: do TdC, do Supremo Tribunal Administrativo [doravante STA] e do TJUE, esta última em 
sede de pedido de decisão prejudicial apresentado pelo STA, sendo unanimemente recusada a natureza de 
relação in house, ao contrato de aquisição de serviços em que interveio o SUCH - Serviço de Utilização Comum 
dos Hospitais e o Centro Hospitalar de Setúbal, E.P.E.79; importa referir que a jurisprudência do TdC, no sentido 
de recusa de visto aos contratos de aquisição de serviços em que intervém o SUCH como entidade cocontra-
tante, é longa remontando a 200980.  

i) Tribunal de Contas - acórdãos n.º 70/2011 - 1.ª Secção, SS. e n.º 11/2012, 1.º Secção - PL., de 
3.07.2012

Comecemos pelo Tribunal de Contas [doravante TdC já mencionada supra], em 20 de novembro de 2011, 
foi proferido o acórdão n.º 70/2011 da 1.º Secção., em Subsecção (proc. n.º 1197/2011), 81 tendo como Re-
lator o Conselheiro JOÃO FIGUEIREDO, no qual foi recusado o visto (cf. al. a) do n.º 3 do art.º 44.º da LOPTC) 
ao “Protocolo de Fornecimento de Alimentação aos Utentes e Pessoal do Centro Hospitalar de Setúbal, E.P.E. 
[doravante CHS], bem como a exploração das áreas de restauração do público e de acesso exclusivo a pes-
soal”, celebrado em 27 de julho de 2011 com o SUCH – Serviço de Utilização Comum dos Hospitais, por não 
poder considerar-se que a relação entre o SUCH e os seus associados públicos, em particular, entre o SUCH 
e o CHS, seja uma relação “interna” equiparada à que é estabelecida pela entidade adjudicante com os seus 
próprios serviços, pelo que não pode aplicar-se ao caso a excepção prevista no art.º 5.º, n.º 2 do referido Có-
digo «[s]endo o protocolo em causa um contrato público de aquisição de serviços, celebrado por um Hospital 
EPE, de valor superior ao referido na al. b) do art.º 7.º da Diretiva n.º 2004/18/CE, previsto na alínea b) do n.º 
3 do art.º 5.º do CCP, é-lhe aplicável o Código dos Contratos Públicos, incluindo a sua parte II, nos termos do 
disposto nos arts. 1.º, n.º 2, 2.º, n.º 2, al. a) e 5.º, n.º 3, al. b), do referido Código». 

77  Vide para melhores desenvolvimentos, GUILHERME D’OLIVEIRA MARTINS, “O Tribunal de Contas e a atividade Contra-
tual Pública”, in Revista de Contratos Públicos, n.º 1 Cedipre, Coimbra, pp. 9 e Segs.; JOSÉ TAVARES, op. cit.,2008, pp. 965 e segs, e 
«Extensão e limites dos poderes do Tribunal de Contas», in CJA, n.º 71, Cejur, 2008, pp. 38 e segs. 

78  Na definição de JOSÉ TAVARES, in O Tribunal de Contas. Do visto em especial – Conceito, Natureza e enquadramento na 
atividade de administração, Coimbra, 1998, p.120, configura um «ato jurídico unilateral no exercício de poderes de autoridade (ou 
da função) de controlo prévio da validade de atos e contratos de administração, tendo como finalidade essencial a prevenção na 
realização de despesas públicas em desconformidade com a ordem jurídica».    

79  Doravante SUCH e CHS.

80  V. Acórdãos n.ºs 143/2009, 22.07.2009, 1.ª S/SS;159/2009, 1ª S/SS, de 29.10.2009; 167/2009, 20.11.2009, 1.ª S/SS; 
04/2010, 23.02.2010, 1.ª S/SS; 6/2010, 25.02.2010, 1.ªS/SS; 7/2010, 09.03.2010, 1.ªS/PL; 13/2010, 25/05/2010, 1.ª S/PL; 25/2010, 
07.10.2010, 1.ª S/PL; 35/2010, 17.12.2010, 1.ª S/PL; 70/2011, 28.11.2011, 1.ªS/SS; 11/2012, 03.07.2012, 1.ªS/PL.  

81  Este acórdão na sua fundamentação reflete uma continuidade argumentativa sobre a natureza jurídica do SUCH que já 
vinha do acórdão nº 35/10 17.Dez.2010/1ªS/PL – recurso ordinário n.º 6/2010 (Proc. nº 1825/2009), com o mesmo Conselheiro 
Relator, na esteira da Jurisprudência do TJUE.
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Dessa decisão, inconformado, o CHS interpôs recurso para o plenário do TdC (Recurso Ordinário n.º 
02/2012) por entender estar em causa uma relação interna, in house, cf. art.º 5.º n.º 2 do CCP, não lhe sendo 
aplicáveis os procedimentos pré-contratuais previstos no CCP pelo que pugnava pela procedência do recurso. 

O TdC, reunido em plenário, através do acórdão n.º 11/2012, 1.º Secção, PL., de 3.07.2012, tendo 
como Relator o Conselheiro MOTA BOTELHO, negou provimento ao recurso interposto pelo CHS, manten-
do a recusa de visto e acolhendo a fundamentação do acórdão recorrido82, segundo o TdC «a não aplicação 
das regras comunitárias só pode ser resultado de uma interpretação estrita, cabendo o ónus da prova de 
que se encontram reunidas as circunstâncias excecionais que justificam a derrogação a quem delas preten-
da prevalecer-se; de entre as circunstâncias pertinentes a ter em conta cumpre considerar, designadamente 
em primeiro lugar, a detenção do capital da entidade adjudicatária, em segundo lugar, a composição dos 
órgãos de decisão desta, e, em terceiro lugar, a extensão dos poderes reconhecidos ao seu conselho de 
administração, e a participação, ainda que minoritária, de capitais privados na entidade adjudicatária do 
contrato exclui de qualquer forma que a entidade adjudicante possa exercer sobre aquela um controlo aná-
logo ao que exerce sobre os seus próprios serviços»83.            

O TdC concluiu da análise à natureza jurídica do SUCH, aos seus estatutos e organização, que o mesmo 
era composto por 88 entidades associadas, públicas e privadas, sendo que 23 dessas entidades [onde se 
inclui o CHS] são entes não públicos, atuam com grande autonomia, inclusivamente com estreita ligação 
à ordem canónica (vg. irmandades, confrarias, santas casas de misericórdia, União das Misericórdias, con-
frarias), pelo que «o SUCH não poderá ser visto como mero prolongamento das estruturas das entidades 
públicas ou uma relação interna equiparada à que é estabelecida pala entidade adjudicante com os seus 
próprios serviços, não se configurando, assim que as entidades adjudicantes tenham um controlo análogo 
ao que têm sobre os seus próprios serviços».

O referido aresto entendeu, inclusive, que embora o estatuto do SUCH refira no art.º 8.º n.º 1 que deve 
exercer-se por parte dos associados um controlo análogo ao que detêm sobre as próprias associações, tal 
é irrelevante pois visou apenas a adequação ao previsto no art.º 5.º n.º 2 do CCP, embora os estatutos no 
seu conjunto deneguem tal facto.

Na verdade o TdC concluiu que, apesar do SUCH se apresentar como associação de utilidade pública 
sem fins lucrativos, constitui uma grande organização empresarial, que funciona com ampla autonomia 
face aos seus associados, sendo certo que quem o gere é o Conselho de Administração integrado por 
entidades não públicas, com a possibilidade de influenciar de forma relevante a respetiva gestão, indepen-
dentemente da sua posição minoritária, pelo que não pode considerar-se um mero prolongamento das 
entidades públicas adjudicantes que dele fazem parte, não existindo entre o SUCH e seus associados «uma 
relação de dependência em que se elimine a autonomia de vontade daquele e permita considerar que os 
instrumentos contratuais celebrados não o foram por terceiro».

Não colheu igualmente o argumento de que o SUCH não se pautava pela busca do lucro, porque não 
basta a sua ausência para que se subsuma a situação ao controlo análogo. Por outro lado não é igualmen-
te subsumível ao art.º 5.º n.º 1 do CCP, porque o objeto do contrato em análise têm natureza fungível, 

82  Diga-se igualmente que o acórdão recorrido (n.º 70/2011, 1.ª secção, SS) funda-se abundantemente na jurisprudência 
do TJUE sobre as exceções in house.     

83  Na linha da jurisprudência do Tribunal de Contas - acórdãos da 1.ª secção nºs 106/2009, SS de 11 de maio; 15/2009, SS, 
de 22 de setembro, 159/2009, SS, de 29 de outubro; 1/2010, PL, de 19 de janeiro; 6/2010, SS, de 25 de fevereiro e 35/2010, PL de 
17 dezembro - sempre que a adjudicatária seja participada por capitais privados, ou exista tal possibilidade em termos estatutários, 
ou quando as entidades que integram a entidade adjudicatária tenham finalidade lucrativa, porque o controlo análogo exige que 
a entidade adjudicante exerça influência determinante e não apenas dominante sobre os objetivos estratégicos.   

Voltar ao índice



UNIVERSIDADE DE LISBOA73

podendo ser celebrado por qualquer operador económico em contexto de ampla concorrência, pelo que 
se mantém o acórdão recorrido em toda a sua plenitude, não sendo o protocolo celebrado [contrato de 
aquisição de serviços] subsumível à figura da contratação “in house”. 

ii) Tribunal de Justiça da União Europeia e o acórdão de 19.06.2014, Proc. C- 574/1284.

Na sequência do decisão do acórdão do STA 06.11.2012, foi suscitado o reenvio prejudicial junto do 
TJUE (cf. art.º 267.º do TFUE), submetendo-lhe várias questões prejudicais, que na prática se reconduziam 
a saber se se estava, ou não, perante um relação “in house” entre o SUCH e os seus associados, tendo-se o 
TJUE pronunciado através do acórdão de 19.06.2014, (proc. C-574/12), aplicando àquela situação a juris-
prudência do acórdão Stadt Halle, pese embora o SUCH não se tenha constituído sob a forma de sociedade 
comercial (não possuindo por isso capital social), e não sendo os seus associados empresas pois pertencem 
ao setor social, são lhe aplicáveis as mesmas razões, pois o que conta é a circunstância de o SUCH ser uma 
associação sem fins lucrativos e de se entender que os seus associados privados «prosseguem interesses e 
finalidades que por mais meritórias que possam ser do ponto de vista social são de natureza diferente dos 
objetivos de interesse publicamos prosseguidos pelas entidades adjudicantes que são ao mesmo tempo 
associadas do SUCH».

Destarte, acolhendo as conclusões do Advogado-Geral, não obstante essas entidades terem estatuto 
de instituições de solidariedade social que exercem atividades sem fim lucrativo, não estava excluído que 
possam realizar atividades económicas em concorrência com outros operadores económicos, pelo que 
o ajuste direto de um contrato ao SUCH pode proporcionar aos seus associados privados uma vantagem 
concorrencial relativamente aos demais concorrentes.

Mesmo o argumento da não prossecução de fins lucrativos não relevou para o TJUE, por não ter per-
tinência na aplicação da doutrina “in house” e das regras em matéria de contratos públicos, até porque tal 
circunstância não exclui que a entidade adjudicatária possa exercer uma atividade económica.   

Assim sendo, determinou o TJUE que «quando o adjudicatário de um contrato público é uma asso-
ciação de utilidade pública sem fins lucrativos que no momento da adjudicação do contrato conta entre 
os seus associados não só entidades pertencentes ao setor público, mas também instituições privadas de 
solidariedade social que exercem atividades sem fins lucrativos, o requisito relativo ao «controlo análogo», 
estabelecido pela jurisprudência do Tribunal de Justiça para que a adjudicação de um contrato público pos-
sa ser considerada uma operação «in house» não está preenchida, pelo que é aplicável a Diretiva 2004/18/
CE (…)»; confirmando o entendimento do TdC nos citados acórdãos.

iii) O Supremo Tribunal Administrativo e o acórdão de 25.09.2014, Proc. 0781/12  

O acórdão do STA de 25.09.2014, foi proferido na sequência da decisão do TJUE, de 19.06.2014 (proc. 
C-574/12), a qual teve por base o pedido de decisão prejudicial apresentado pelo STA, no acórdão de 
06.12.2012, vindo acolher em absoluto o decidido pelo TJUE, pois como o próprio aresto refere as decisões 
do Tribunal de Justiça proferidas em sede de reenvio prejudicial interpretativo servem para definir o senti-
do material das normas europeias pelo que são vinculativas para os órgãos judiciários e administrativos de 
todos os Estados membros, e não apenas para o que suscitou a decisão prejudicial [cf. art.º 4.º n.º 3 do TUE 
(princípio da interpretação conforme o Direito da União Europeia)], e nesse sentido o STA determinou que 

84  Centro Hospitalar de Setúbal, EPE, e Serviço de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH) contra Eurest (Portugal) — So-
ciedade Europeia de Restaurantes, Lda.,
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(…) o SUCH, enquanto entidade adjudicatária, ao integrar nos seus associados instituições privadas, ainda 
que de solidariedade social e sem fins lucrativos, impede que o CHS, enquanto «entidade adjudicante», e 
associada do SUCH, possa exercer sobre a actividade deste último um «controlo análogo» ao que exerce 
sobre os seus próprios serviços».

8. Diretivas de 2014 e seu impacto positivo na doutrina “in house”

Em 2014 surgem as Diretivas 2014/23/UE (Diretiva concessões); 2014/24/UE (Diretiva contratos pú-
blicos ou Diretiva clássica) e 2014/25/UE (Diretiva setores especiais), todas do Parlamento Europeu e do 
Conselho de 26 de fevereiro de 2014, com a particularidade de preceituarem sobre as «relações in house», 
respetivamente no art.º 17.º da “Diretiva concessões”, com a epígrafe «Concessões entre entidades no 
setor público»; no art.º 12.º da “Diretiva contratos públicos”, com epígrafe «Contratos públicos entre en-
tidades no setor público»; e no art.º 28.º da “Diretiva setores especiais” com a epígrafe «Contratos entre 
autoridades adjudicantes».

Estas Diretivas, cujo prazo de transposição termina em 18.04.2016, trazem a novidade de consagrarem, 
pela primeira vez, regras expressas sobre o tipo de contratos que podem ser celebrados por entidades do 
setor público sem se sujeitarem aos procedimentos de formação de contratos públicos, positivando por ato 
legislativo da UE o estabelecido pela jurisprudência constante do TJUE, servindo os valores da certeza jurídica 
e segurança jurídica na esteira do que vinha sendo reclamado pela doutrina que considerava esta figura algo 
imprevisível e casuística o que «é bem patente na constante afinação da figura desde Teckal (1999)»85.

De acordo com as mencionadas disposições das Diretivas são seguidos os critérios já definidos pela 
jurisprudência do TJUE relativamente às «relações in house», pelo que uma entidade adjudicante pode 
adjudicar um contrato público a uma empresa adjudicatária sem seguir as regras da contratação pública 
desde que de forma cumulativa86, estejam preenchidas as seguintes condições: (i) a entidade adjudicante 
exerça um controlo sobre a empresa análogo ao que exerce sobre os seus próprios serviços; (ii) a empresa 
controlada trabalhe predominantemente para a entidade adjudicante que a controla, desenvolvendo mais 
de 80% das suas atividades a pedido da entidade adjudicante; (iii) não exista participação privada direta 
no capital da empresa controlada; admitindo-se porém uma única exceção: quando essa participação seja 
determinada pela lei, desde que essa participação não dê ao parceiro privado o direito de bloquear ou 
controlar as decisões ou exercer qualquer influência decisiva na empresa.

No que se refere ao conceito de controlo análogo é clarificado o facto do mesmo consistir numa «in-
fluência decisiva sobre os objetivos estratégicos e decisões relevantes da pessoa controlada» que poder ser 
exercido por: (i) uma única entidade pública adjudicante de forma isolada; ou (ii) várias entidades públicas 
adjudicantes, de forma conjunta, devendo estar assegurado no caso de controlo conjunto que: a) todas as 
entidades públicas adjudicantes estejam representadas nos órgãos de decisão da empresa controlada; b) 
que a empresa controlada não prossegue interesses contrários aos das entidades que a controlam. 

Está igualmente prevista a possibilidade de alargamento das relações “in house” aos contratos em que é 
a entidade controlada que adjudica o contrato à entidade que a controla «aplica-se igualmente quando uma 
pessoa coletiva controlada que é autoridade adjudicante adjudica um contrato à autoridade adjudicante que 
a controla (…) desde que não haja participação direta de capital privado na pessoa coletiva à qual o contrato 

85 Vide MIGUEL ASSIS RAIMUNDO, in Conferência Cooperação Inter-administrativa – Aspetos da contratação pública asso-
ciados à partilha de serviços, «Resumo da intervenção», a fls. 2 que decorreu na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 
em 22.11.2013.      

86  As normas previstas nas diretivas já referenciadas falam em «quando estiverem preenchidas todas as seguintes condi-
ções», o que não deixa margem para dúvidas sobre o aspeto cumulativo.
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público é adjudicado, com exceção das formas de participação de capital privado sem poderes de controlo e 
bloqueio exigidas pelas disposições legislativas nacionais em conformidade com os Tratados, e que não exer-
cem influência decisiva na pessoa coletiva controlada» [cf. n.º 2 do art.º 12.º (Diretiva clássica); vide, mutatis 
mutandis, o n.º 2 do art.º 17.º (Diretiva concessões) e n.º 2 do art.º 28.º (Diretiva setores especiais)].

9. A exceção dos contratos de colaboração entre entidades adjudicantes

É ainda prevista nas diretivas uma outra exceção aos procedimentos contratuais públicos, que não 
passa pelas “relações in house”, não se exigindo o critério do controlo análogo entre as entidades adjudi-
cantes, ora preceituado nos no n.º 4 das referenciadas disposições87, solução que já havia sido defendida 
pelo TJUE no acórdão Comissão/Alemanha, de 9 de junho de 2009, Proc. C- 480/0688. 

No aludido aresto não estava em causa uma relação “in house”, mas sim de cooperação «público-
-público» de cooperação e entreajuda e um verdadeiro contrato, tendo o Tribunal determinado que não 
se tratava de um problema de concorrência porque «o Direito europeu não visa impedir que as entidades 
públicas dos Estados Membros se organizem para prosseguir em conjunto missões de interesse público, 
antes quer evitar que um agente económico fique numa posição de vantagem ilegítima face aos demais» 89     

Acolhendo este entendimento as novas Diretivas de 2014 vêm admitir a celebração, sem sujeição a 
procedimentos contratuais públicos, de contratos exclusivamente celebrados entre entidades adjudicantes 
sem que isso envolva entidades controladas 90desde que estejam, cumulativamente, verificadas as seguin-
tes condições: (i) o contrato deve estabelecer a forma de cooperação entre as entidades que garanta que 
os serviços que têm de assegurar são realizados de forma a alcançar os objetivos comuns; (ii) a execução da 
referida cooperação seja unicamente regida por considerações de interesse público; (iii) as autoridades ad-
judicantes participantes exerçam no mercado livre menos de 20% das atividades abrangidas pela coopera-
ção, ou seja uma rigorosa limitação das atividades desenvolvidas no mercado fora da referida cooperação.

Como refere ALEXANDRA LEITÃO, a grande dificuldade de aplicação desta figura prende-se com distin-
ção que apelida de «muito ténue» entre um contrato de cooperação interadministrativa e «um verdadeiro e 
próprio» contrato de prestação de serviços, de fornecimento de bens ou uma empreitada de obras públicas91.  

10. Conclusão 

Em termos muito perfuntórios no que concerne à contratação “in house” urge concluir que:  

1. Nasce como criação jurisprudencial do TJUE, por via do acórdão Teckal, como derrogação excecional 
do princípio da concorrência e não discriminação em razão da nacionalidade, sem previsão expressa no di-

87  Vide  art.º 17.º  n.º 4 da “Diretiva concessões”,  art.º 12.º n.º 4 da “Diretiva contratos públicos” e o art.º 28.º n.º 4 da 
“Diretiva setores especiais”.

88  Cf. ALEXANDRA LEITÃO, Contratos Interadministrativos», in Direito Administrativo – Coleção Formação Continua – Cen-
tro de Estudos Judiciários – E-book, 2014, pp.185 a 186. 

89  Vide MIGUEL ASSIS RAIMUNDO, in Conferência Cooperação Inter-administrativa – Aspetos da contratação pública asso-
ciados à partilha de serviços….cit. fls. 2 .      

90  De acordo com a mesma Autora, pode ser entre uma autoridade adjudicante e uma pessoa coletiva de direito público 
ou privado integrada no setor público, mesmo que a primeira não exerça controlo análogo sobre a segunda, desde que estejam 
preenchidas as condições previstas na norma (ibidem).   

91  Ibidem.
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reito originário ou derivado, e afirmação do poder discricionário da Administrações se auto-organizar sem 
submissão a regras do mercado, observados determinados requisitos cumulativos e permanentes ali fixados.

2. O primeiro requisito exigido pela jurisprudência Teckal, é o controlo análogo, afinado desde o acór-
dão Parking Brixen como influência determinante da entidade controladora sobre os objetivos estratégicos 
e decisões fundamentais da controlada não obstante esta possuir personalidade jurídica própria, “que não 
se confunde com a noção menos exigente de influência dominante, aplicável aos organismos públicos e 
entidades societárias (V. Stadt Halle, Carbotermo, Coditel, Tragsa, Econord SPA).

3. Embora rejeitado pela doutrina maioritária por se entender que configurava um terceiro requisito 
“in house”, vigorou o entendimento, desde Stadt Halle, que a participação ainda que minoritária de uma 
empresa privada no capital de uma sociedade em que participa também uma entidade adjudicante excluía 
o controlo análogo por parte da entidade adjudicante (V. Parking Brixen, “Comissão Áustria”, Coname, Jean 
Auroux,” Sea SRL, Acoset).

4. O segundo requisito Teckal, é a realização do essencial da atividade a favor da entidade controladora 
(atividade efetiva) verificável quando a atividade da entidade controlada é «consagrada principalmente» 
à entidade adjudicante, revestindo outra qualquer atividade «apenas um caráter marginal», este critério 
definidor [atividade principal/atividade marginal] foi estabelecido no acórdão Carbotermo, tendo como 
relator o CONSELHEIRO CUNHA RODRIGUES.    

5. Embora inovador, Carbotermo ignorou a doutrina que defendia a aplicação analógica do critério 
quantitativo de 80%, da diretiva 2004/17/CE, ao essencial da atividade, recusado desde Stadt Halle por 
poder obstaculizar soluções ajustadas aos casos concretos.         

6. Em Portugal a doutrina “in house” foi acolhida na “contratação excluída” da parte II do CCP, no art.º 
5.º n.º 2 al. a) e b) do CCP, de forma parcial, sem densificação dos requisitos do controlo análogo e do es-
sencial da atividade, ao sabor da construção jurisprudencial casuística do TJUE.

7. A jurisprudência do TdC tem desempenhado um importante papel na concretização da contratação 
“in house”, fazendo uma leitura estrita na linha do TJUE, que é percetível nos seus acórdãos SUCH, em 
especial nos seus recentes arestos n.ºs 70/2011, 1.ª S/SS, e 11/2012, 1.ª S/PL, acolhidos pelo TJUE no acór-
dão de 19.06.2014 (Proc. C-574/12), em sede de decisão prejudicial, e pelo acórdão do STA de 25.09.2014, 
proc. 781/12, recusando-se a natureza “in house” porque a entidade adjudicatária, sendo uma associação 
de utilidade pública, contava entre os seus associados entidades do setor público e instituições de solida-
riedade social que exercem atividades sem fins lucrativos, e que podem realizar atividades económicas em 
concorrência com outros operadores económicos em vantagem concorrencial.         

8. Em 2014 a doutrina “in house” teve consagração normativa nas Diretivas 2014/23/UE, (Diretiva 
concessões), 2014/24/UE (Diretiva clássica) e 2014/25/UE (Diretiva setores especiais), todas do Parla-
mento Europeu e do Conselho de 26 de fevereiro de 2014, conferindo segurança e certeza jurídica à 
jurisprudência do TJUE.

9. Das mesmas resulta que entidade adjudicante pode adjudicar um contrato público a uma empresa 
sem seguir as regras da contratação pública desde que, cumulativamente, estejam preenchidas as seguin-
tes condições: (i) a entidade adjudicante exerça um controlo sobre a empresa análogo ao que exerce sobre 
os seus próprios serviços; (ii) a empresa controlada trabalhe predominantemente para a entidade adjudi-
cante que a controla, desenvolvendo mais de 80% das suas atividades a pedido da entidade adjudicante; 

Voltar ao índice



UNIVERSIDADE DE LISBOA77

(iii) não exista participação privada direta no capital da empresa controlada; admitindo-se uma única exce-
ção: quando essa participação seja determinada pela lei, desde que essa participação não dê ao parceiro 
privado o direito de bloquear ou controlar as decisões ou exercer qualquer influência decisiva na empresa.

10. No que se refere ao conceito de controlo análogo é clarificado que o mesmo consiste numa «in-
fluência decisiva sobre os objetivos estratégicos e decisões relevantes da pessoa controlada» que poder ser 
exercido por: (i) uma única entidade pública adjudicante de forma isolada; ou (ii) varias entidades públicas 
adjudicantes, de forma conjunta, devendo estar assegurado no caso de controlo conjunto que: a) todas as 
entidades públicas adjudicantes estejam representadas nos órgãos de decisão da empresa controlada; b) 
que a empresa controlada não prossegue interesses contrários aos das entidades que a controlam. 

11. Está também prevista a possibilidade de alargamento das relações “in house” aos contratos em 
que é a entidade controlada que adjudica o contrato à entidade que a controla.

12. É ainda previsto nas diretivas, como exceção aos procedimentos contratuais públicos: os “contra-
tos de colaboração entre entidades adjudicantes”, distintos da contratação “in house”, não se exigindo o 
exercício de controlo análogo, na esteira do acórdão Comissão/Alemanha, nos contratos exclusivamente 
celebrados entre entidades adjudicantes desde que cumulativamente: (i) o contrato estabeleça a forma de 
cooperação entre as entidades que garanta que os serviços que têm de assegurar são realizados de forma 
a alcançar os objetivos comuns (ii) a execução da cooperação seja unicamente regida por considerações 
de interesse público; (iii) as autoridades adjudicantes participantes exerçam no mercado livre menos de 
20% das atividades abrangidas pela cooperação, limitação de forma estrita as atividades desenvolvidas no 
mercado fora daquela cooperação.
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1. Introdução;  2. O porquê de uma proposta de preço anormalmente 
baixo dever ter um tratamento especial; 3. A determinação de uma pro-
posta de preço anormalmente baixo; 4. A necessidade de justificação de 
um preço anormalmente baixo; 5. A exclusão da proposta com um preço 
anormalmente baixo; 6. Conclusões.

1. Introdução

A questão das propostas com preço anormalmente baixo tem sido, ao longo da vigência do Código dos 
Contratos Públicos1 (doravante designado apenas por CCP), o cerne de inúmeras pronúncias em sede de 
audiência prévia e o objeto de um elevado número de impugnações administrativas e contenciosas.

Em época de crise, como a que foi vivida nos últimos anos, muitos operadores económicos em situa-
ções económico-financeiras difíceis encontram na celebração de um contrato público a esperança da sua 
sobrevivência, e nessa convicção, tudo fazem para que possam vir a ser cocontratantes num desses contra-
tos. A forma de o conseguirem, sobretudo nos mercados muito concorrenciais, é esmagarem o preço até 
ao limite, o que se traduz, em muitos casos, na apresentação de preços anormalmente baixos. 

Este elemento “conjuntural”, conjugado com as soluções consagradas no CCP, aumentou consideravel-
mente não só o número de situações de propostas de preços anormalmente baixos como também o número 
de propostas excluídas por esse motivo, não tanto pela inaceitabilidade das justificações apresentadas, mas 
sobretudo pela não apresentação dessas justificações enquanto “documento” constitutivo da proposta.

Diga-se, desde já, que as soluções do CCP têm suscitado enorme controvérsia, colocando-se, inclusive, 
a dúvida sobre se as mesmas estarão conformes com o direito comunitário. E tanto assim é que em 2015 
(sete anos opôs a entrada m vigor do CCP) o Supremo Tribunal Administrativo (STA), em conferência na Se-
ção de Contencioso Administrativo2, acordou, nos termos do artigo 267º do Tratado de Funcionamento da 
União Europeia (doravante designado por TFUE) deduzir pedido de reenvio prejudicial junto do Tribunal de 
Justiça da União Europeia (a seguir designado apenas por TJUE), sobre se “o Direito da União, em especial 
o art. 55º da Diretiva nº 2004/18/CE, no âmbito de concurso relativo a processo de adjudicação de contrato 
de empreitada de obras públicas, admite a imediata exclusão da proposta de concorrente que, no momento 
da sua apresentação, não se mostre, desde logo, ”instruída” com documento que contenha a justificação do 

1  Aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 223/2009, de 11 de setembro, 
pelo Decreto-Lei nº 278/2009, de 2 de outubro, pela Lei n.º 3/2010, de 27 de abril, pelo Decreto-Lei n.º 131/2010, de 14 de dezem-
bro, pela Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, pelo Decreto-Lei n.º 149/2012, de 12 de julho e pelo Decreto-Lei nº 214-G/2015, 
de 2 de outubro

2  Tomada no processo nº 1472/14, pedido que deu entrada no TJUE em 11.05.2015, com o nº C-214/15

Propostas de preço anormalmente baixo

Fernando Batista 
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“preço anormalmente baixo” numa situação em que as peças concursais contenham a fixação do critério de 
preenchimento do referido conceito?”3

Como se poderá depreender deste pedido do STA, a problemática da proposta com preço anormal-
mente baixo é controversa e atual.

2. O porquê de uma proposta de preço anormalmente baixo dever ter um tratamento especial

2.1. Uma proposta de preço anormalmente baixo, independentemente dos critérios que a qualificam 
com tal, carrega consigo uma suspeita quanto à sua seriedade, fazendo nascer na entidade adjudicante o 
receio de um risco de não cumprimento exato e pontual das obrigações por parte do potencial cocontra-
tante caso o contrato venha a ser celebrado com as condições dessa proposta.

A este propósito, João Amaral de Almeida chega mesmo a denominar as propostas de preços anormal-
mente baixos como “propostas anómalas”4, por serem portadoras “do ponto de vista económico-financei-
ro, de uma anomalia que a pode impedir de ser considerada como séria ou congruente”5.

2.2. Este receio, por sua vez, justifica a necessidade do concorrente dever justificar as razões que lhe 
permitem apresentar tal preço, por forma a afastar essa mácula primordial da proposta não ser séria.

A necessidade de justificação do preço apresentado entronca, assim, no receio de um potencial pre-
juízo para o interesse público, quer pelo incumprimento contratual na sua expressão mais ampla, quer por 
atrasos no cumprimento ou por incumprimento defeituoso.

Em suma, pretende-se evitar que determinados operadores económicos apresentem propostas apa-
rentemente mais vantajosas mas que, na realidade, por não serem sérias, levarão a que, na fase de execu-
ção contratual, utilizem expedientes para recuperar a margem de lucro que não consta da proposta (v.g. 
através de utilização de bens de menor qualidade, de mão de obra menos especializada ou mesmo ilícita, 
de desrespeito de normas de saúde e segurança, de pedidos de revisão de preços, etc.).

Se é certo que as entidades públicas pretendem adjudicar as propostas economicamente mais vanta-
josas, têm de salvaguardar que essas propostas sejam sérias e, como tal, suscetíveis de satisfazer da melhor 
forma o interesse público.

2.3. O tratamento diferenciado para as propostas de preço anormalmente baixo não é uma situação 
estritamente nacional, nem tão pouco recente, uma vez que esta temática tem tido um tratamento espe-
cial desde as primeiras diretivas europeias dedicadas à contratação pública.

2.4. Feito este breve enquadramento sobre a razão de ser de um “regime” especial para as propostas 
de preços anormalmente baixos, vamos entrar no cerne da questão, que poderá ser dividida em duas par-

3  Infelizmente este pedido não foi apreciado pelo TJUE, uma vez que por despacho da sua nona Secção, de 7 de julho de 
2016, foi entendido que o pedido era manifestamente inadmissível, na medida em que, tratando-se de um contrato cujo valor era 
inferior ao respetivo limiar comunitário, não tinha o mesmo interesse transfronteiriço.

4  Como teremos oportunidade de ver, há no nosso ordenamento jurídico propostas com preços “anormalmente baixos” 
que têm preços perfeitamente normais, e como tal, na verdade nada têm de anómalo.

5  Cfr. JOÃO AMARAL E ALMEIDA, Estudos da Contratação Pública – III, CEDIPRE, “As propostas de preço anormalmente 
baixo”, pág. 89
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tes, obviamente relacionadas, mas que são perfeitamente distintas. Uma delas prende-se com a deter-
minação do que é uma “proposta de preço anormalmente baixo” e a outra quando é que essa proposta 
deva ser excluída.

3 – A determinação de uma proposta de preço anormalmente baixo

3.1. O legislador europeu tem deixado um campo aberto para a determinação do que seja um preço 
anormalmente baixo, indiciando, ao longo das várias diretivas dedicadas aos contratos públicos, que um 
preço anormalmente baixo deverá ser aferido casuisticamente em cada procedimento, tendo em conta o 
funcionamento do mercado em questão.

Olhemos então para os normativos do preço anormalmente baixo constantes das diretivas.

A atual diretiva 2014/24/UE, de 26 de fevereiro de 2014, relativa aos contratos públicos (conhecida por 
“diretiva clássica”)6, dispõe no seu artigo 69º, com a epígrafe “Propostas anormalmente baixas” o seguinte:

1. As autoridades adjudicantes exigem que os operadores económicos expliquem os preços ou custos 
indicados na proposta, sempre que estes se revelem anormalmente baixos para as obras, forneci-
mentos ou serviços a prestar.

2. As explicações mencionadas no nº 1 referem-se, designadamente:

a) Aos dados económicos do processo de fabrico, dos serviços prestados ou do método de construção;

b) Às soluções técnicas escolhidas ou a quaisquer condições excecionalmente favoráveis de que o 
proponente disponha para o fornecimento dos produtos ou para a prestação dos serviços ou para 
a execução das obras;

c) À originalidade das obras, fornecimentos ou serviços propostos pelo proponente;

d) Ao cumprimento das obrigações a que se refere o artigo 18º, nº 2;

e) Ao cumprimento das obrigações a que se refere o artigo 71º;

f) À possibilidade de obtenção de um auxílio estatal pelo proponente.

3. A autoridade adjudicante avalia as informações prestadas consultando o proponente. Só pode ex-
cluir a proposta no caso de os meios de prova fornecidos não permitirem explicar satisfatoriamente 
os baixos preços ou custos propostos, tendo em conta os elementos a que se refere o nº 2.

As autoridades adjudicantes excluem a proposta caso determinem que esta é anormalmente baixa 
por não cumprir as obrigações aplicáveis a que se refere o artigo 18º, nº 2.

4. Caso a autoridade adjudicante verifique que uma proposta é anormalmente baixa por o propo-
nente ter obtido um auxílio estatal, a proposta só pode ser excluída unicamente com esse fun-
damento se, uma vez consultado, o proponente não puder provar, num prazo suficiente fixado 
pela autoridade adjudicante, que o auxílio em questão foi compatível com o mercado interno na 
aceção do artigo 107º do TFUE. Se a autoridade adjudicante excluir uma proposta nestas circuns-
tâncias, deve informar do facto a Comissão.

6  Na mesma data foram publicadas as diretivas 2014/23/UE (relativas aos contratos de concessão) e a 2014/25/UE (rela-
tiva aos contratos celebrados no âmbito dos setores especiais).
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5. Quando solicitados a fazê-lo, os Estados-Membros colocam à disposição dos outros Estados-Mem-
bros, pela via da cooperação administrativa, todas as informações ao seu dispor, tais como leis, re-
gulamentações, convenções coletivas de aplicação geral ou normas técnicas nacionais, relacionadas 
com as provas e os documentos apresentados relativamente aos elementos enunciados no nº 2.”

Esta redação é em tudo idêntica à que constava no artigo 55º da Diretiva 2004/18/CE, de 31 de março 
de 2004, que por sua vez era idêntica ao nº 4 do artigo 30º da Diretiva nº 93/37/CE, de 14 de junho de 
1993. Desde a primeira geração de diretivas europeias esta questão é abordada. A Diretiva nº 71/305/CEE, 
de 26 de julho, já dispunha no nº 5 do seu artigo 29º que, no caso de propostas com preços anormalmente 
baixos, “a entidade adjudicante analisará a sua composição antes de decidir da adjudicação”.

Constatamos que no contexto comunitário tem existido ao longo do tempo um tratamento cristaliza-
do no que respeita a esta matéria. Assim, nunca o legislador comunitário definiu qualquer critério para a 
determinação de uma proposta de preço anormalmente baixo. A sua preocupação tem sido, isso sim, de 
reconhecer que podem existir propostas consideradas como apresentando preços anormalmente baixos, 
as quais não devem ser desde logo excluídas sem se dar oportunidade ao respetivo proponente de justifi-
car as razões que o levaram a apresentar tal preço. 

3.2. Qual foi a solução encontrada pelo legislador nacional?

Face ao extenso terreno por desbravar deixado pelas diretivas europeias, o legislador nacional pode-
ria, em tese, ter optado por deixar a determinação do que fosse considerado um “preço anormalmente 
baixo” à discricionariamente da entidade adjudicante, tendo em conta o conhecimento que teria do mer-
cado em geral, e, eventualmente, dos preços apresentados em cada procedimento em particular. Este 
método discricionário e casuístico de determinação deste preço foi adotado por todos os “legisladores” 
nacionais no passado recente. Sem recuarmos muito no tempo, relembramos o disposto no nº 4º do artigo 
55º do Decreto-Lei nº 197/99, de 08 de junho7 (diploma que regulava as aquisições de bens e serviços), e 
no nº 2 do artigo 105º8 do Decreto-Lei nº 59/99, de 02 de março (diploma que estabelecia o regime jurídico 
das empreitadas de obras públicas).

Mas a determinação do preço de que ora falamos também poderia ser efetuada de forma automática, 
por critérios estritamente objetivos, isto é, retirando-se à administração a possibilidade de aferir, caso a 
caso, se o preço era, ou não, anormalmente baixo, uma vez que essa tarefa caberia ao legislador. 

3.3. A questão da fixação automática do preço anormalmente baixo foi abordada no conhecido Acór-
dão do TJUE Lombardini/Mantovani9. Neste, foi decidido que “obsta a uma regulamentação e a uma prá-
tica administrativa de um Estado-Membro que autorizam a entidade adjudicante a não admitir, por anor-
malmente baixas, as propostas que apresentem uma rebaixa que ultrapasse o limiar de anomalia, tomando 
exclusivamente em conta as justificações dos preços propostos relativas a, pelo menos, 75% do preço-base 
indicado no anúncio de concurso com que os concorrentes estavam obrigados a instruir a proposta, sem 
dar a estes últimos oportunidade para defenderem os seus pontos de vista, depois da abertura dos invólu-

7 “Se uma proposta apresentar um preço anormalmente baixo, a entidade que procede à respectiva análise deve solicitar, 
por escrito, esclarecimentos sobre os elementos constitutivos da mesma “

8  “O dono da obra não pode rejeitar as propostas com fundamento em preço anormalmente baixo sem antes solicitar, 
por escrito, ao concorrente que, no prazo de 10 dias, preste esclarecimentos sobre os elementos constitutivos da proposta que 
considere relevantes, os quais devem ser analisados tendo em conta as explicações recebidas”

9  Acórdão de 27 de novembro de 2001, no proc. C-285/99 e C-286/99
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cros, acerca dos elementos do preço propostos que levantaram dúvidas”. O Advogado-Geral Dámaso Ruiz-

-Jarao Colomer, nas suas conclusões gerais, aponta em sentido contrário, isto é, pela possibilidade de “a 

priori” ficar definido o montante a partir do qual uma proposta deverá ser automaticamente considerada 

anormalmente baixa10. Reconhece, no entanto, que esta solução “padece de falta de transparência. Os 

candidatos à adjudicação do contrato desconhecem, ao tempo da elaboração da sua proposta, o patamar 

acima do qual a mesma pode ser qualificada como anormalmente baixa. Inclusivamente a própria entidade 

adjudicante desconhece esse patamar”11. 

Uma terceira via seria um sistema hibrido, ou misto, através do qual um preço poderia ser determina-

do através de critérios discricionários desde que não se verificassem os pressupostos constantes de lei que 

determinariam automaticamente a partir de que montante o preço seria considerado anormalmente baixo.

Foi este o critério seguido pelo legislador nacional no CCP. 

3.4. O regime legal do preço anormalmente baixo encontra-se hoje no artigo 71º do CCP.

O nº 1 do artigo 71º do CCP dispõe o seguinte: “Sem prejuízo do disposto no n.º 3 do artigo 115.º12, no 

n.º 2 do artigo 132.º13 e no n.º 3 do artigo 189.º14, quando o preço base for fixado no caderno de encargos, 

considera–se que o preço total resultante de uma proposta é anormalmente baixo quando seja:

a) 40 % ou mais inferior àquele, no caso de se tratar de um procedimento de formação de um contrato 

de empreitada de obras públicas;

b) 50 % ou mais inferior àquele, no caso de se tratar de um procedimento de formação de qualquer 

dos restantes contratos.” 

Através desta formulação, o legislador português permitiu que as entidades adjudicantes fixassem de 

forma objetiva, ou automática, a determinação do preço anormalmente baixo, uma vez que ele se encon-

tra desde logo fixado nas peças do procedimento, por referência ao preço base.

Mas o nº 2 do artigo 71º do CCP acrescenta que “Quando o caderno de encargos não fixar o preço 

base, bem como quando não se verificar qualquer das situações previstas no n.º 3 do artigo 115.º, no n.º 2 

do artigo 132.º e no n.º 3 do artigo 189.º, o órgão competente para a decisão de contratar deve fundamen-

tar, para os efeitos do disposto no número seguinte, a decisão de considerar que o preço total resultante de 

uma proposta é anormalmente baixo”.

Aqui encontramos a determinação subjetiva do preço anormalmente baixo, na medida em que, peran-

te a situação concreta, o órgão competente terá de fundamentar a razão pela qual considera o preço total 

como anormalmente baixo.

Por isso, podemos com segurança afirmar que nesta solução mista, a determinação do preço anormal-

mente baixo por via automática, isto é, nos termos do nº 1 do artigo 71º, constitui a regra, uma vez que há 

10  Refere que de acordo com a jurisprudência Fratelli Constanzo, o estabelecimento deste limite é conforme a diretiva.

11  Ponto 36 das suas conclusões. Acrescente-se que na legislação italiana, em causa nos processos então em análise, 
tinha-se em conta, em cada procedimento concreto, a média aritmética de todas as propostas admitidas, o que implicaria que a 
percentagem a aplicar seria sobre um valor que só se saberia durante a análise das propostas.

12  No convite do ajuste direto.

13 No programa do procedimento no concurso público.

14  No convite para apresentação de propostas no concurso limitado por prévia qualificação.
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uma natural tendência de fixar um preço base no caderno de encargos15, sendo residual a fixação do preço 

anormalmente baixo por forma discricionária.

É bem certo que o nº 1 do artigo 71º permite que a entidade adjudicante fixe nas peças do procedi-

mento percentagens diferentes das que constam das alíneas daquele número, ou que fixe um montante a 

partir do qual uma proposta é considerada como contendo um preço anormalmente baixo, como se pode-

rá verificar no nº 2 do artigo 132º do CCP: “O programa do concurso pode indicar, ainda que por referência 

ao preço base fixado no caderno de encargos, um valor a partir do qual o preço total resultante de uma 

proposta é considerado anormalmente baixo”16.

3.5. A solução consagrada no CCP não está isenta de críticas. 

A primeira delas é a de poderem existir num determinado procedimento propostas consideradas como 

anormalmente baixas, por força do nº 1 do artigo 71º, quando o seu preço é perfeitamente normal, den-

tro dos valores de mercado. A determinação objetiva e automática do preço anormalmente baixo cerceia 

qualquer possibilidade de o júri considerar que, naquele caso concreto, a proposta tem um preço normal. 

E para que isso possa acontecer, basta que a entidade adjudicante tenha fixado no caderno de encargos 

um preço base empolado face aos valores concorrenciais de mercado. Nestas situações, se por força da 

lei o preço é anormalmente baixo, não pode o júri dizer que não o é. Entendemos, no entanto, que esta 

crítica não fará sentido quando o montante a partir do qual a proposta é considerada anormalmente baixa 

é fixado no programa do concurso, ou no convite.

Os anos de vigência do CCP têm vindo a demonstrar que, efetivamente, muitos foram os casos em que 

preços normais foram considerados anormalmente baixos, e outros que só não o foram porque apresenta-

vam um cêntimo acima do limiar resultante da aplicação das percentagens constantes das alíneas do nº 1 

do artigo 71º do CCP ao preço base fixado no caderno de encargos.

A este propósito, é interessante trazer à colação o Acórdão do Tribunal Central Administrativo do Sul 

(TCAS), de 23.02.2012, proferido no Proc. Nº 8460/12:

“Nem sempre a um preço anormalmente baixo obtido por aplicação do disposto no art.º 71.º, n.º 1, do 

CCP, corresponde um preço anormalmente baixo segundo a lógica do mercado;

Tal situação ocorre, designadamente, quando se constata que o preço base é anormalmente alto, isto 

é, quando é substancialmente mais elevado que a média dos preços de todas as propostas apresentadas.

Nessa situação, e sem embargo da aplicação do citado n.º 1 do art.º 71.º do CCP, a diferença entre o 

mais baixo preço proposto e o preço base não legitima uma conclusão automática de se estar perante uma 

proposta de preço anormalmente baixo segundo a lógica de mercado;

Nesse contexto a apreciação das notas justificativas e os esclarecimentos prestados pelos concorrentes 

deve levar em conta o preço base como critério meramente indicativo, e ainda todas as circunstâncias de 

ordem técnica, económica, financeira, social, de mercado e mesmo o planeamento de execução da obra ou 

do fornecimento, que enformam a proposta.

15  Na verdade, o que se fixa no caderno de encargos são parâmetros base quanto ao preço, uma vez que o preço base é 
determinado legalmente por força do artigo 47º do CCP.

16  Redação em tudo idêntica com o nº 3 do artigo 115º e com o nº 3º do artigo 189º, substituindo-se, apenas a expressão 
“programa do concurso” por “convite”.
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Nessa apreciação o dono da obra não está vinculado a atender exclusivamente aos critérios estabele-
cidos no art.º 71.º, n.º 4, do CCP, gozando ainda de ampla discricionariedade quanto à aferição da razoa-
bilidade e pertinência dos esclarecimentos prestados, desde que respeite os princípios a que se subordina 
a contratação pública”.

Neste acórdão, realça-se que uma proposta de preço anormalmente baixo pode não o ser em termos 
de mercado, mas, mesmo assim, deve ser considerada como tal, ainda que se deva ser menos rigoroso na 
apreciação das justificações apresentadas.

Importa não esquecer que qualquer proposta de preço anormalmente baixo que venha a ser adjudi-
cada, mesmo que na verdade não o seja, continua a ser considerada como contendo um preço anormal-
mente baixo, isto é, com maiores riscos de não cumprimento exato e pontual das obrigações por parte do 
cocontratante. Daí que, caso seja exigível caução, a percentagem da mesma deixa de ser de 5% do preço 
contratual e passa a ser de 10% sobre esse preço, tal como previsto no nº 2 do artigo 89º do CCP.

3.6. Tendo por base o anteprojeto do CCP que foi colocado em consulta pública17, constatamos que o 
artigo 71º irá sofrer significativas alterações, desde logo pelo desaparecimento da determinação objetiva 
e automática do preço anormalmente baixo, uma vez que a norma deixa de determinar aquele preço por 
aplicação de percentagens ao preço base fixado no caderno de encargos. No entanto, continua a admitir-
-se que as entidades adjudicantes definam, no programa de concurso ou no convite, as situações em que o 
preço ou o custo de uma proposta é considerado anormalmente baixo, devendo, no entanto, fundamentar 
a necessidade de tal fixação bem como os critérios que a presidiram.

Quanto a nós, pelas razões já aduzidas, se a norma constante do referido anteprojeto se mantiver no 
texto final, é um avanço significativo para a prossecução dos princípios da concorrência e da prossecução 
do interesse público, uma vez que o conteúdo das propostas, no que diz respeito ao preço ou ao custo, não 
fica contaminado por regras de cariz estritamente administrativo.

3.7. Uma outra crítica que se pode fazer consiste no facto de toda a filosofia do preço anormalmente 
baixo assentar, apenas, no preço total da proposta e não em preços parciais18.

Como vimos no supra mencionado Acórdão do TJUE Lombardini/Mantovani, o Tribunal, dá enfase aos 
“elementos do preço propostos que levantaram dúvidas” e não, apenas, ao preço total das propostas. 

Salvo melhor opinião, uma proposta pode conter preços anormalmente baixos em determinada par-
cela sem que o preço total o seja. Dito de outra forma, é perfeitamente possível que partes do preço colo-
quem sérias dúvidas sobre a seriedade da proposta quanto a essas partes, mas, por força do nº 1 do artigo 
71º do CCP, o júri fica impedido de considerar tais parcelas como sendo anormalmente baixas19.

Esta situação poderá ocorrer em todos os tipos de contrato, mas tem especial incidência nos procedi-
mentos para a celebração de contratos de empreitadas de obras públicas, uma vez que nestes a proposta 

17  Segundo consta da página do Conselho de Ministros, o diploma de revisão do CCP já foi aprovado em Conselho de Mi-
nistros em 18 de maio de 2017

18  Por exemplo, no Acórdão do TCAS, de 23/11/2011, no processo 7972/11, determina-se que “o conceito de preço anor-
malmente baixo não se relaciona com cada um dos elementos componentes do preço proposto, de per si, mas com o preço propos-
to globalmente considerado”

19  A este propósito, é interessante olharmos para a Regulação da Contratação Pública do Reino Unido (“The Public Con-
tracts Regulation, 2006”) , segundo a qual, a entidade adjudicante, antes de rejeitar uma proposta que considere anormalmente 
baixa deve pedir explicações ao concorrente sobre a proposta ou partes da mesma que considera anormalmente baixas.
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tem de vir necessariamente constituída com a lista de preços unitários. Muitos deles poderão colocar 
sérias dúvidas quanto à sua seriedade e, ainda assim, o respetivo concorrente não ser obrigado a justificar 
as razões particulares pelas quais consegue praticar esses preços, o que contraria toda a razão de ser da 
existência de um regime especial para os preços anormalmente baixos, acima explanada.

E, mesmo sabendo que a previsão constante da alínea f) do nº 2 do artigo 70º do CCP20 poderá ser um 
meio alternativo de protecção da entidade adjudicante contra propostas de preço anormalmente baixo21, 
constata-se que, na maioria dos casos, estas parcelas de preços susceptíveis de ser considerados anormal-
mente baixos não violam quaisquer vinculações legais ou regulamentares.

Assim, salvo meliore, a atual solução constante do CCP não satisfaz os interesses públicos ínsitos no 
regime do preço anormalmente baixo.

Acrescenta-se que, para além deste significativo aspeto, entendemos que não está consentâneo com 
o direito europeu decorrente da Diretiva 2014/24/UE. Como vimos, o seu artigo 69º refere expressamente 
a necessidade de explicar “preços ou custos indicados na proposta”, o que, claramente, aponta no sentido 
oposto ao constante do CCP ao estabelecer que, para este efeito, só releva o preço total da proposta.

Ainda tendo por base o anteprojeto do CCP colocado em consulta pública, verificamos que no artigo 
71º deixou de se fazer referência ao preço total da proposta, permitindo, portanto, a interpretação que os 
preços (ou custos) parciais podem ser considerados anormalmente baixos.

4. A necessidade de justificação de um preço anormalmente baixo. A importância do momento em 
que a mesma tem de ser efectuada.

4.1. Como vimos, todas as diretivas europeias respeitantes à contratação pública determinam que 
uma proposta que apresente um preço considerado como anormalmente baixo, não pode ser excluída 
com esse fundamento sem que os respetivos concorrentes possam justificar esse preço. Recuperamos o 
nº 1 do artigo 69º da Diretiva nº 2014/24/UE, de 26 de fevereiro de 2014, segundo o qual “as autoridades 
adjudicantes exigem que os operadores económicos expliquem os preços ou custos indicados na proposta, 
sempre que estes se revelem anormalmente baixos para as obras, fornecimentos ou serviços a prestar”.

Decorre claramente deste preceito que o facto de uma proposta apresentar um preço anormalmente 
baixo não determina “in limine” a sua exclusão, devendo-se dar oportunidade ao respetivo concorrente 
para que justifique o preço apresentado. Se essa justificação for considerada pertinente, a proposta man-
tém-se no procedimento, podendo, por razões óbvias, ser objeto de adjudicação. 

4.2. No sentido de não ser possível, em qualquer circunstância, excluir uma proposta com o funda-
mento do preço da mesma ser anormalmente baixo sem se dar oportunidade do concorrente o justificar, 
a jurisprudência comunitária tem sido unânime, destacando-se, para além do já referido Acórdão Lombar-
dini/Mantovani (de 2001), os Acórdãos do TJUE S.A. Transporoute (1982), Fratelli Constanzo SpA (1989) e 
SECAP SpA (2008). 

20  “São excluídas as propostas cuja análise revele que o contrato a celebrar implicaria a violação de quaisquer vinculações 
legais ou regulamentares aplicáveis”

21  Neste sentido, PEDRO FERNÁNDEZ SÁNCHES, in” Cadernos Sérvulo de contratos públicos”, #01/2015
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4.3. Toda a construção jurisprudencial supra referida, bem como a letra de todas as diretivas, apontam 
para a necessidade do órgão instrutor do procedimento (no nosso CCP, o júri do procedimento), em sede 
de análise de propostas, constatando que uma proposta apresenta um preço anormalmente baixo, solicitar 
ao respetivo concorrente que justifique esse preço.

Este caminho parece ter sido trilhado pelo legislador nacional ao estabelecer no nº 3 do artigo 71º 
do CCP que “nenhuma proposta pode ser excluída com fundamento no facto de dela constar um preço 
anormalmente baixo sem antes ter sido solicitado ao respetivo concorrente, por escrito, que, em prazo 
adequado, preste esclarecimentos justificativos aos elementos constitutivos da proposta que considere 
relevantes para esse efeito”.

Esta norma tem uma redação cristalina de tal forma que parece não suscitar quaisquer dúvidas quanto 
à conduta do júri quando confrontado com uma proposta de preço anormalmente baixo: pedir por escrito 
que o concorrente justifique o preço, num prazo adequado.

Mas como veremos, por inabilidade do legislador, esta matéria tem suscitado inúmeras dúvidas e 
diferendos.

4.4. Podemos afirmar que existe uma aparente colisão de normas quanto a esta matéria. Vejamos:

O nº 3 do artigo 71º do CCP estabelece que nenhuma proposta pode ser excluída sem antes ter sido 
solicitado ao respetivo concorrente, por escrito, que justifique o preço apresentado. Mas, por outro lado, a 
alínea d) do nº 1 do artigo 57º do CCP, estabelece que “a proposta é constituída pelos documentos que con-
tenham os esclarecimentos justificativos da apresentação de um preço anormalmente baixo, quando esse 
preço resulte, direta ou indirectamente, das peças do procedimento”, acrescentado a alínea d) do nº 2 do 
artigo 146º do mesmo código que “o júri deve propor, fundamentadamente, a exclusão das propostas que 
não sejam constituídas por todos os documentos exigidos nos termos do disposto no nº 1 do artigo 57º”.

Ora, por um lado o legislador exige que o júri solicite esclarecimentos sobre o preço apresentado, já 
que nenhuma proposta pode ser excluída sem que tal tenha sido feito (nº 3 do artigo 71º do CCP), mas por 
outro manda que o júri proponha a exclusão da proposta quando essa justificação não constar da proposta 
(alínea d) do nº 2 do artigo 146º, conjugada com a alínea d) do nº 1 do artigo 57º, ambos do CCP). 

Como dirimir esta aparente colisão de normas?

4.5. Como tivemos oportunidade de referir, a determinação de um preço anormalmente baixo poderá 
ocorrer de forma automática (ou objetiva), ou de forma discricionária (ou subjetiva). A primeira é a que 
decorre do nº 1 do artigo 71º, enquanto a segunda decorre do nº 2 do mesmo artigo. 

Assim, quando o preço é anormalmente baixo por força da aplicação do nº 1 do artigo 71º do CCP, o 
concorrente quando apresenta a sua proposta, já sabe, ou tem condições de saber, se o preço que está a 
apresentar é, ou não, anormalmente baixo. Se já o sabe, dispõe a alínea d) do nº 1 do artigo 57º do CCP, 
que deverá logo no momento da apresentação da proposta justificar a apresentação desse preço. Caso não 
o faça, a proposta deverá ser excluída por falta de um elemento essencial, tal como prescreve a alínea d) 
do nº 2 do artigo 146º do CCP.

Já se o preço for anormalmente baixo por aplicação do nº 2 do artigo 71º do CCP, o concorrente quan-
do apresenta a sua proposta, não sabe, nem tem dados para saber, que o preço que está a apresentar irá 

Voltar ao índice



UNIVERSIDADE DE LISBOA87

ser considerado anormalmente baixo. Nestas situações, uma vez que a proposta não pode ser excluída com 
este fundamento sem se dar oportunidade ao concorrente de justificar o preço apresentado, deve-se dar 
origem ao contraditório, notificando o concorrente para prestar os esclarecimentos justificativos relativos 
aos elementos constitutivos da proposta que considere relevantes para esse efeito. Assim o exige o nº 3 
do artigo 71º do CCP.

4.6. A posição constante do ponto anterior é claramente defendida por Jorge Andrade de Silva, no seu 
comentário ao nº 3 do artigo 71º do CCP22, e por João Amaral e Almeida.23

4.7. A mais recente jurisprudência administrativa, tem igualmente caminhado neste sentido. Veja-se, 
a título de exemplo, o Acórdão do TCAS, de 09/06/ 2011, proferido no Proc. 7483/11:    

“I - Preceitua o art. 71º, nº 1 do CCP como critério supletivo de determinação do preço anormalmente 
baixo, aquele que seja igual ou inferior a 40% ou 50% do preço base, conforme, respectivamente, se trate 
de um contrato de empreitada de obras públicas ou de qualquer outro contrato;

II - Nessa situação, sendo possível aferir se o preço proposto é ou não considerado um preço anormal-
mente baixo, deve o concorrente, desde logo, instruir a sua proposta com uma nota justificativa das razões 
da apresentação do dito preço anormalmente baixo, devendo ser excluída a proposta cuja análise revele um 
preço anormalmente baixo cujos esclarecimentos não tenham sido apresentados ou não tenham sido consi-
derados aceitáveis pela entidade adjudicante (cfr. arts. 57º, n.1, al. d), 70º, n.° 2, al. e) e 71º, nº 4 do CCP)”.

Ou, ainda, o Acórdão do TCAS, de 11/04/2013 (proc. 9786/13):

“1- A justificação para a apresentação de um preço que o concorrente sabe que é anor-
malmente baixo, tem de ser expressa, não sendo suficiente a possibilidade de concluir a 
justificação pela análise dos documentos.

2- O sistema de contraditório criado pelos arts. 71º, 146º, 2,d), 57º,1,d) todos do CCP, fun-
ciona da seguinte forma: - se o concorrente não tem como saber que a sua proposta vai 
ser qualificada como de preço anormalmente baixo, tem de haver lugar a um contraditório 
posterior; - se o concorrente sabe ou tem obrigação de saber que a sua proposta vai ser 
qualificada como de preço anormalmente baixo, tem de apresentar com ela a justificação; 
nestes casos falamos em contraditório antecipado;

3- Quando o concorrente sabe que a sua proposta vai ser de preço anormalmente baixo, a 
falta de justificação prévia (caso em que lado algum o concorrente refere que está a con-
correr com um preço anormalmente baixo) dispensa o contraditório posterior por parte da 
entidade adjudicante e importa a exclusão da proposta”.

4.8. Ora, é certo que esta situação de “colisão de normas” tem gerado, como já referido, situações de 
conflito em diversos procedimentos, como facilmente se perceberá. Efetivamente, quando o preço anor-
malmente baixo decorre do nº 1 do artigo 71º e o concorrente não justificou o preço na sua proposta, se o 
júri propõe a sua exclusão sem antes o notificar para justificar o preço, vem este concorrente argumentar 
que não foi dado cumprimento ao nº 3 do artigo 71º do CCP. Mas, se ao invés, o júri pede para que esse 

22  In “Código dos Contratos Públicos – Comentado e Anotado (2ª edição – 2009), no nº 5 da pág. 271

23  JOÃO AMARAL DE ALMEIDA, Estudos da Contratação Pública – III, CEDIPRE, “As propostas de preço anormalmente bai-
xo”, págs. 122-123.
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concorrente venha justificar o preço, dando cumprimento à determinação do referido nº 3 do artigo 71º, 
vêm os demais concorrentes argumentar que não foi dado cumprimento ao disposto na alínea d) do nº 2 
do artigo 146º, conjugada com a alínea d) do nº 1 do artigo 57º, ambos do CCP.

4.9. Salvo melhor opinião, o regime constante do CCP quanto à exclusão de uma proposta que não 
venha acompanhada da justificação do preço anormalmente baixo, “quando esse preço resulte, direta ou 
indirectamente, das peças do procedimento” (alínea d) do nº 1 do artigo 57º do CCP) não colide com o di-
reito comunitário, na medida em que não está prevista a exclusão automática das propostas. 

O que está previsto são momentos distintos para a apresentação dos esclarecimentos justificativos do 
preço anormalmente baixo. A obrigatoriedade de apresentar estes esclarecimentos com a proposta, sob pena 
de exclusão da mesma, quando a determinação do preço anormalmente baixo decorre de critérios objetivos 
ou automáticos, não viola os princípios da concorrência e da transparência, uma vez que os concorrentes 
sabem, mesmo antes da apresentação da proposta que o preço apresentado é anormalmente baixo.

De resto, decorre do Acórdão Lombardini o entendimento que o direito comunitário não impede que 
o direito nacional preveja a obrigatoriedade da apresentação prévia dos documentos justificativos do preço 
sob pena de exclusão.

Obviamente que tal só é possível quando o contraditório puder ser efetivo, isto é “em tempo útil”. No 
caso abordado no acórdão, entendeu o TJUE que a obrigatoriedade de justificar o preço com a proposta, 
sob pena de exclusão, não permitia um contraditório efetivo, pois no ordenamento jurídico italiano o limiar 
do preço anormalmente baixo dependia da aplicação de uma expressão matemática com base na média 
dos preços apresentados. Ora, no momento da apresentação da proposta, ninguém conhecia esse limiar, e 
daí se compreende perfeitamente o caminho trilhado pelo TJUE.

No CCP, como vimos, o limiar do preço anormalmente baixo pode decorrer direta ou indiretamente 
das peças do procedimento, enquanto valor fixo e imutável. Nestas situações, esse limiar é fixado previa-
mente à apresentação das propostas, pelo que, parece, salvo melhor opinião, que a previsão da justificação 
do preço anormalmente baixo com a apresentação da proposta, sob pena de exclusão, enquadra-se perfei-
tamente no espirito do acórdão Lombardini-Mantovani, acima referido.   

4.10. No anteprojeto de revisão do CCP submetido a consulta pública constatamos que a atual alínea 
d) do nº 1 do artigo 57º se mantém inalterada. No entanto, considerando o novo paradigma da determi-
nação do preço anormalmente baixo constante do mesmo, somos da opinião que a manutenção dessa 
alínea não se justifica, pelo que se defende que seja revogada, devendo, em qualquer caso, a justificação 
do preço anormalmente baixo ocorrer durante a análise das propostas, após notificação do júri (ou dos 
serviços) para o efeito.  

5. A exclusão da proposta com um preço anormalmente baixo

5.1. Para além da exclusão de natureza estritamente formal mencionada no ponto 4. deste texto, exis-
te uma outra constante na alínea e) do nº 2 do artigo 70º do CCP, segundo a qual “são excluídas as propos-
tas cuja análise revele um preço anormalmente baixo, cujos esclarecimentos justificativos não tenham sido 
apresentados ou não tenham sido considerados nos termos do disposto no artigo seguinte”.
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Na verdade, esta norma contém, não um, mas dois fundamentos de exclusão da proposta: um prende-
-se com a não apresentação dos esclarecimentos justificativos, o outro com a inaceitabilidade dos esclare-
cimentos prestados.

5.2. Quais os esclarecimentos justificativos considerados em falta nesta norma? Não são os que devem 
constar da proposta, pois esses dão origem à exclusão da mesma por força da conjugação da alínea d) do 
nº 2 do artigo 146º, conjugada com a alínea d) do nº 1 do artigo 57º.

São, necessariamente, os que o júri solicitou ao abrigo do nº 3 do artigo 71º, para poder aferir da se-
riedade, ou não, da proposta. Assim, se o júri notificar o concorrente para prestar esclarecimentos sobre o 
preço proposto, e este não o fizer, a sua proposta terá de ser excluída.

Mas poderá acontecer que o concorrente já tenha prestado esses esclarecimentos com a sua proposta 
(porque estava obrigado a fazê-lo) mas, não obstante, o júri continua a ter dúvidas sobre a seriedade do 
preço apresentado, eventualmente por não ter conseguido apreender as justificações prestadas. Neste 
caso, deverá o concorrente ser notificado para prestar esclarecimentos justificativos adicionais. Caso não o 
faça, a sua proposta deverá ser excluída ao abrigo da alínea e) do nº 2 do artigo 70º do CCP.

5.3. Pode também suceder que o concorrente justifique, no momento certo, o preço por si apresenta-
do, mas as suas justificações não sejam atendidas pela entidade adjudicante, por as considerar despicien-
das ou sem o valor devido.

Por razões óbvias, não existe um elenco rígido do que são motivos atendíveis para que um preço anor-
malmente baixo seja considerado justificado. O legislador comunitário, bem como o nacional, limitou-se a 
enumerar algumas situações suscetíveis de justificar esse preço. Daí que, no nº 4 do artigo 71º se diga que 
“na análise dos esclarecimentos prestados pelo concorrente nos termos do disposto na alínea d) do nº 1 do 
artigo 57º ou do número anterior, pode tomar-se em consideração justificações inerentes, designadamen-
te: a) à economia do processo de construção, de fabrico ou de prestação de serviços; b) Às soluções técnicas 
adotadas ou às condições excecionalmente favoráveis de que o concorrente comprovadamente disponha 
para a execução da prestação objeto do contrato a celebrar; c) À originalidade da obra, dos bens ou dos 
serviços propostos; d) Às específicas condições de trabalho que beneficia o concorrente; e) À possibilidade 
de obtenção de um auxílio de Estado pelo concorrente, desde que legalmente concedido”. Este elenco re-
sulta da transcrição do disposto na diretiva europeia 2004/18/CE, de 31 de março de 2004, cuja redação se 
mantém inalterada na diretiva 2014/24/UE, de 26 de fevereiro.

5.4. A este propósito, diz-se no Acórdão do TCAS, de 21/11/2011 (proc. 7914/11): 

“1. - A classificação de um preço como anormalmente baixo pode ter três origens diferen-
tes: pode vir fixado nas regras do concurso (ex.: artsº 115.3, 132.2, 189.3, todos do CCP), 
pode ter origem supletiva legal (artigo 71.1 do CCP), ou pode ser classificado como tal pelo 
júri do concurso na pendência do mesmo (artigo 71.2 do CCP).

2- Nas duas primeiras o concorrente tem de apresentar com a proposta (faz parte dela) a 
justificação para o seu preço anormalmente baixo (artigo 57.1.d. do CCP). Na terceira, a 
apresentação é posterior (artigo 71.3. do CCP).

3- Nos critérios de justificação do preço anormalmente baixo não vigora um regime de nu-
merus clausus, mas de causas abertas de justificação, tendo as diversas alíneas do artigo 
71.4 do CCP um carácter meramente exemplificativo.
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4- Da leitura deste artigo 71.4 do CCP; resulta claro que a apreciação da validade da justi-
ficação do preço anormalmente baixo depende de critérios técnicos.

5- Quando as justificações apresentadas ao abrigo do artigo 57.1.d) CCP não são consi-
deradas pela entidade adjudicante satisfatórias, há duas hipóteses: ou isto ocorre por os 
documentos apresentados não serem comprovativos da seriedade ou congruência da pro-
posta, ou, as justificações apresentadas criarem na entidade adjudicante dúvidas sobre 
pontos ou elementos concretos e precisos da proposta.

6- No primeiro caso, isso levará à exclusão da proposta; no segundo, à aplicação do artigo 
71.3 do CCP. Esta solução não impede o recurso ao artigo 72.1 do CCP quando estejam em 
causa meras aclarações”.

5.5. Quando uma proposta é excluída nos termos da alínea e) do nº 2 do artigo 70º do CCP, a entidade 
adjudicante deverá, imediatamente, comunicar tal situação à Autoridade da Concorrência, e simultanea-
mente ao Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I.P. (no caso de empreitadas ou 
de concessões de obras públicas), tal como determina o nº 3 do artigo 70º do CCP.

Esta exigência, levanta-nos a questão do CCP nada referir quanto à comunicação desta situação quan-
do a proposta é excluída nos termos da alínea d) do nº 2 do artigo 146º do CCP. Mas, neste caso, o motivo 
da exclusão é idêntico a um dos que constam na alínea e) do nº 2 do artigo 70º do CCP, concretamente a 
não entrega dos documentos justificativos do preço apresentado. Se a situação é idêntica, não se percebe 
o tratamento diferenciado que o legislador lhe dá. Se, como já defendemos, se revogasse a alínea d) do nº 
1 do artigo 57º do CCP, esta incongruência deixaria de se verificar.

6. Conclusões

A experiência destes nove anos de vigência do CCP indica-nos que aumentou não só o número de si-
tuações de preços anormalmente baixos, como a exclusão de propostas com esse fundamento, ampliando 
de forma significativa a litigiosidade nos procedimentos pré-contratuais, como é, de resto, patente nos 
diversos arestos mencionados neste trabalho.

Não cremos que a determinação do preço anormalmente baixo através da aplicação de uma percen-
tagem ao preço base tenha trazido uma mais-valia para a contratação pública e tenha potenciado a pros-
secução do interesse público, da concorrência e da transparência, sem prejuízo de considerarmos que a 
solução materializada no nosso CCP não viola o direito comunitário.

Efetivamente, muitas foram as propostas apresentadas que, mesmo sem se colocar em causa a sua 
seriedade, foram excluídas por apresentarem um preço anormalmente baixo, determinado de forma au-
tomática, nas situações em que os respetivos concorrentes não justificaram esse preço no momento da 
apresentação da proposta. Por outro lado, muitos foram os concorrentes que nas suas propostas não apre-
sentaram um melhor preço apenas para não correrem o risco das mesmas serem consideradas com um 
preço anormalmente baixo, implicando a necessidade de justificar esse preço e ficando dependente dessa 
justificação ser aceite pela entidade adjudicante. Por outro lado, esse risco é agravado pelo facto do regime 
de cauções implicar que o montante da caução seja de 10% do preço contratual, ao invés da percentagem 
de 5% quando o preço é considerado normal.
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Se o magno objetivo de um regime específico para as propostas de preço anormalmente baixo é o 
de permitir que uma proposta cujo preço indicia um elevado risco de incumprimento contratual (caso a 
mesma venha a ser adjudicada e celebrado o respectivo contrato), então este risco deve ser apreciado 
casuisticamente, baseado num poder discricionário da Administração Pública. 

Por tudo o acima expendido, agora que nos encontramos na fase final de transposição das novas di-
retivas europeias, parece-nos, salvo melhor opinião, que o legislador nacional deveria voltar a prever que 
a determinação do preço anormalmente baixo, fosse efetuada em cada procedimento, na fase de análise 
das propostas, dentro dos limites da discricionariedade da administração, obviamente sustentada em mo-
tivos devidamente justificados, admitindo-se, no entanto, que a entidade adjudicante o possa determinar 
expressamente no programa do procedimento ou no convite, tendo em conta as especiais particularidades 
do objeto contratual.      
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Resumo

As novas diretivas europeias relativas à contratação pública consagram diversos instrumentos que 
visam facilitar e promover a participação das Pequenas e Médias Empresas (PME) em procedimentos 
de formação de contratos públicos. Podemos dar como exemplo, a promoção da adjudicação por lotes, 
sem perder de vista a procura pela melhor proposta, mas possibilitando a limitação do número de lotes 
a que cada concorrente pode apresentar propostas ou o número de lotes que poderá ser adjudicado por 
concorrente, passando por uma definição de combinação de lotes admissíveis ou por, em alternativa, se 
proceder à adjudicação total, chegando-se mesmo a possibilitar que os Estados-Membros tornem obriga-
tória a adjudicação de determinados contratos sob a forma de lotes separados.

Assim, pela atualidade do tema e pelas implicações que poderá ter ao nível da despesa pública esta 
prossecução de políticas secundárias, também designadas de horizontais, num momento em que se aguar-
da a transposição das referidas diretivas para o ordenamento jurídico nacional, trataremos a questão da 
divisão do contratos em lotes, abordando como é tratada atualmente no Código dos Contratos Públicos, 
as alterações que foram introduzidas pelas novas diretivas e o modo como poderão ser introduzidas na 
legislação nacional, tendo em consideração o anteprojeto de revisão do Código dos Contratos Públicos, 
que por decisão do Governo foi submetido a consulta pública, entre 2 de agosto e 10 de outubro de 2016.

1 - A divisão do contrato em lotes

A possibilidade de dividir a adjudicação do contrato em lotes não representa uma novidade no Códi-
go dos Contratos Públicos1, adiante abreviadamente designado de CCP e fonte de todos os artigos refe-
ridos, sem indicações adicionais.

Esta possibilidade constava já do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, que estabele-
cia o regime da realização de despesas públicas e da contratação pública relativa a locação e aquisição de 
bens e serviços e do artigo 53.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de março, que estabelecia o regime jurídico 
das empreitadas de obras públicas, bem como de disposições idênticas na legislação que a antecedeu.

1  Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, e que foi retificado pela Declaração de Retificação n.º 18-
A/2008, de 28 de março, e alterado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro, Decreto-Lei n.º 223/2009, de 11 de setembro, 
Decreto-Lei n.º 278/2009, de 2 de outubro, Lei n.º 3/2010, de 27 de abril, Decreto-Lei n.º 131/2010, de 14 de dezembro, Lei n.º 
64-B/2011, de 30 de dezembro, Decreto-Lei n.º 149/2012, de 12 de julho e Decreto-Lei n.º 214-G/2015, de 2 e Setembro.

A divisão do contrato em lotes

Helena Leitão 
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Com a entrada em vigor do CCP, em resultado da transposição das Diretivas n.ºs 2004/17/CE e 
2004/18/CE2, manteve-se o regime base relativamente a esta matéria, tratada, fundamentalmente, no 
artigo 22.º, o qual determina que na presença de vários lotes suscetíveis de constituírem objeto de um 
único contrato deverá aplicar-se a cada um o procedimento que — pelas regras da escolha do procedi-
mento em função do valor — resultar da soma do valor de todos os lotes.

Mas, para que as prestações de um contrato possam ser divididas em lotes, exige-se uma relação de 
identidade estrutural ou funcional entre essas prestações, porquanto o já referido artigo 22.º impõe que 
as prestações divididas em lotes sejam “prestações do mesmo tipo, susceptíveis de constituírem objecto 
de um único contrato”, conceitos que carecem de interpretação.

Face a esta redação poder-se-ia ser levado a concluir que apenas poderiam ser divididas em lotes 
prestações com o mesmo objeto e não as prestações que estivessem apenas funcionalmente ligadas, 
como por exemplo uma empreitada de uma obra pública, os serviços de fiscalização dessa mesma em-
preitada e/ou o fornecimento de bens para posterior instalação de mobiliário necessário à sua utilização.

Nesse sentido, entender-se-ia “prestações do mesmo tipo” por referência ao tipo contratual, isto é, 
às prestações de diferente natureza dentro de uma mesma empreitada, fornecimento ou prestação de 
serviços, sendo que seriam “susceptíveis de constituírem objecto de um único contrato” as obras que de-
sempenhem a mesma função técnica e económica, os fornecimentos similares e as prestações de serviços 
referentes à mesma categoria.

Sobre esta interpretação mais redutora do artigo 22.º, que se questiona se não valerá apenas para 
efeitos financeiros (isto é, para garantir que não exista um fracionamento da despesa), pronunciaram-se 
Mário e Rodrigo Esteves de Oliveira (Oliveira, 2011, p. 1019) no sentido da admissibilidade de interpreta-
ção mais ampla, por força do estatuído no n.º 2 do artigo 73.º do CCP: “No mesmo procedimento podem 
efectuar-se adjudicações de propostas por lotes, caso em que podem ser celebrados tantos contratos 
quantas as propostas adjudicadas ou quantos os adjudicatários”. Entendem aqueles autores ser de admi-
tir quer o exemplo da empreitada, do serviço e/ou do fornecimento supra, quer a decomposição em lotes 
de um procedimento respeitante à contratação de serviços informáticos em serviços de consultadoria 
de tecnologias de informação, em serviços de desenvolvimento do sistema informático e em serviços de 
suporte técnico e operacional. Clara é, para estes autores, igualmente a possibilidade de divisão em lotes 
de procedimentos com objeto idêntico ou similar para executar em diferentes áreas geográficas.

Já João Amaral e Almeida (Almeida, 2011, p. 340) coloca a tónica no segmento de mercado ao qual 
poderá interessar o contrato para interpretar aqueles conceitos. Assim, considera que “a obrigação de 
recurso ao somatório do preço de todos os contratos para a escolha do tipo de procedimento pré-contra-
tual a adotar é, pelo contrário, aplicável aos casos em que as prestações objeto dos diversos lotes são 
conexas e dirigidas ao mesmo segmento de mercado, provocando um potencial interesse em contratar 
no mesmo conjunto de operadores económicos. Nesse caso, as prestações contratuais são “susceptíveis 
de constituírem objecto de um único contrato” não porque, em abstrato, fosse juridicamente possível que 
integrassem um contrato único (juridicamente sempre o seriam!), mas antes porque existe uma suscepti-
bilidade funcional ou económica de reunir todas as prestações no mesmo contrato, sem que isso impeça 
ou dificulte a identificação de operadores económicos aptos a executar todas as prestações contratuais”.

Em jeito de conclusão, após análise de doutrina e jurisprudência sobre a matéria, David Coelho (Co-
elho, 2016, p. 93) define “para efeitos da adjudicação em lotes, prestações do mesmo tipo são as que 
tenham uma conexão relevante do ponto de vista técnico e económico, que suscitem fundamentalmente 

2  Ambas do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de março, alteradas pela Diretiva n.º 2005/51/CE, da Comissão, 
de 7 de setembro, e retificadas pela Diretiva n.º 2005/75/CE, do Parlamento Europeu e da Comissão, de 16 de novembro
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o interesse do mesmo segmento de mercado ou que, independentemente disso, ocorram no contexto da 
satisfação de uma mesma necessidade aquisitiva e sujeitas a um controlo decisório único ou prevalente”.

O recurso à divisão do contrato em vários lotes, com a consequente outorga de vários contratos, tem 
as vantagens apontadas por Jorge Andrade da Silva (Silva, 2009, p. 117) “para além das vantagens técni-
cas, económicas e financeiras que possam determinar essa opção, tem a vantagem de ampliar o campo 
da concorrência, abrindo os procedimentos a empresas que poderiam estar impedidas de participar se 
aquelas prestações fossem objecto de um único contrato. Além disso, pode essa opção ser ainda resultan-
te da necessidade de obter, em prazo mais curto, a satisfação de algumas dessas prestações”.

É esta visão da divisão do contrato em lotes enquanto mecanismo de fomento da concorrência e da 
participação de pequenas e médias empresas que foi adotada pelas novas diretivas europeias em matéria 
de contratação pública: Diretiva 2014/23/UE - relativa à adjudicação de contratos de concessão - Diretiva 
2014/24/UE - relativa aos contratos públicos e que revoga a Diretiva 2004/18/CE - Diretiva 2014/25/UE - 
relativa aos contratos públicos celebrados pelas entidades que operam nos setores da água, da energia, 
dos transportes e dos serviços postais e que revoga a Diretiva 2004/17/CE - todas do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 26 de fevereiro, publicadas no JOUE, de 28 de março de 2014.

Quanto a desvantagens, poderá apontar-se o facto de que a execução de vários contratos arriscará a 
revelar-se mais difícil de gerir e de controlar por parte da entidade pública, que terá de coordenar vários 
contratos. Dir-se-á ainda que, em fase de execução, o incumprimento do contraente ou outra vicissitude 
num contrato poderá determinar dificuldade de execução/atrasos noutro contrato outorgado para um 
lote diferente. Acresce que, ao dividir os contratos em lotes, a participação no procedimento pré-contra-
tual pode deixar de ser atrativa para entidades que estariam aptas a executar o contrato em condições 
globalmente mais vantajosas para as entidades adjudicantes, mas que não estão dispostas ao risco de 
lhes vir a ser adjudicado apenas um lote (a, eventual, outra face da moeda quando se pretende fomentar 
a participação das PME).

Em suma, o fator preponderante para dividir o contrato em lotes, quando legalmente admissível,  de-
verá ser sempre a convicção da entidade adjudicante de que a divisão do objeto do contrato em parcelas 
é a solução que melhor serve o interesse público.

2 - Do tipo de procedimento a adotar

O regime atual, bem como aquele que resultava já da legislação em vigor anteriormente, estabelece 
as regras relativas à adjudicação por lotes principalmente do ponto de vista do valor do contrato e da 
escolha do procedimento.

O que se consagra é o princípio segundo o qual, havendo divisão das prestações que podem ser obje-
to de um único contrato em lotes, o procedimento a adotar será o que for aplicável ao somatório do valor 
parcial de todos os lotes, com as adaptações e desvios que são consagrados na lei.

Assim, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 22.º do CCP, quando se pretender vir a 
celebrar os contratos relativos a vários lotes em simultâneo (em resultado de um mesmo procedimento 
pré-contratual), pode adotar-se o procedimento de ajuste direto, de concurso público ou de concurso 
limitado por prévia qualificação tendo em consideração o somatório dos preços base dos procedimentos 
de formação de todos os lotes e por referência os valores mencionados, respetivamente e consoante os 
casos, nos artigos 19.º, 20.º e 21.º, todos do CCP, nomeadamente para aferir se o anúncio (no caso dos 
procedimentos concorrenciais) deverá ou não ser publicado no Jornal Oficial da União Europeia (JOUE).
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Se os procedimentos pré-contratuais não forem realizados em simultâneo, isto é, se forem sendo efe-
tuados ao longo do período de um ano (contado do dia seguinte ao do início do primeiro procedimento), 
o valor a ter em consideração para a escolha do procedimento é o somatório dos preços contratuais dos 
contratos já celebrados e dos preços base relativos aos lotes que têm procedimento de adjudicação pen-
dentes (alínea b) do n.º 1 do artigo 22.º). Com base nesse valor (somatório de procedimentos passados e 
em curso) aferir-se-à da possibilidade de adoção do procedimento de ajuste direto, de concurso público 
ou de concurso limitado por prévia qualificação (com ou sem publicidade no JOUE), em função dos limia-
res de adoção desses procedimentos fixados nos artigos 19.º, 20.º e 21.º todos do CCP.

Assim, quer os procedimentos sejam realizados em simultâneo, quer sejam em momentos diferentes, 
estabelece o n.º 2 do artigo 22.º que se for possível prever que ao somatório dos valores das prestações 
separadas em vários lotes (quer no procedimento, quer durante o período de um ano), corresponde, le-
galmente, um outro tipo de procedimento, deve ser adotado procedimento distinto, nomeadamente um 
concurso público ou um concurso limitado por prévia qualificação cujo anúncio seja publicado no JOUE. Em 
suma, deverão somar-se os valores dos vários lotes a contratar (ou dos já contratados com os a contratar) e 
é com base no valor apurado que se poderá escolher qual o procedimento pré-contratual a adotar.

No n.º 3 do artigo 22.º estabelece-se um desvio, um elemento de flexibilização, relativamente às 
regras enunciadas anteriormente: permite-se a escolha do ajuste direto, bem como do concurso público 
ou do concurso limitado por prévia qualificação cujo anúncio não tenha tido publicidade internacional, 
para a celebração de contratos relativos a lotes em que o preço base fixado no caderno de encargos seja 
inferior a € 1.000.000,00 (no caso de empreitadas de obras públicas) ou a € 80.000,00 (no caso de bens 
móveis ou serviços) ainda que os somatórios dos lotes contratados ou a contratar nos termos dos n.ºs 1 
e 2 do artigo 22.º tenham já ultrapassado os valores aí previstos, desde que o valor cumulado relativos a 
lotes a contratar não exceda 20% daquele somatório.

Este n.º 3 resulta da transposição para o ordenamento jurídico português do n.º 6 do artigo 17.º da 
Diretiva 2004/17/CE e do n.º 5 do artigo 9.º da Diretiva 2004/18/CE, pelo que os valores aí enunciados não 
coincidem com os limites estabelecidos para a escolha dos procedimentos em função do valor do contrato 
estabelecidos pelo legislador português nos artigos 19.º e 20.º do CCP. Assim, e porque esta divergência de 
valores pode levar a alguma confusão interpretativa, de modo a compatibilizar uma interpretação sistemá-
tica do n.º 3 do artigo 22.º do CCP que seja próxima do fundamento nacional da divisão em lotes, dir-se-á 
que se considera que os órgãos competentes para a escolha do procedimento, quando se encontram den-
tro dos 20% de flexibilidade previstos no n.º 3 do artigo 22.º do CCP, estão vinculados não apenas em cada 
lote, mas também no somatório dos lotes por procedimento selecionado, ao cumprimento do menor dos 
valores entre os limiares previstos nos artigos 19.º e 20.º e no n.º 3 do artigo 22.º do CCP.

Realça-se que a terminologia utilizada pelo legislador neste artigo 22.º é a relativa aos conceitos de 
“preço base” (cuja definição consta do artigo 47.º) e de “preço contratual” (cuja definição consta do artigo 
97.º) e não, como nos artigos que o antecedem, o conceito de “valor do contrato” (cuja definição consta 
do artigo 17.º)! Daqui se extrai que para efeitos de escolha do procedimento quando as prestações do 
contrato se encontrem divididas em lotes, o legislador abandonou o conceito de “valor do contrato”, que, 
ao contrário dos conceitos de “preço base” e “preço contratual” releva precisamente para efeitos de es-
colha do procedimento (quando não haja divisão em lotes). Uma tal opção poderá dever-se a mero lapso 
do legislador, mas tendo em consideração o disposto no n.º 3 do artigo 9.º do Código Civil e a presunção 
de que o legislador consagrou as soluções mais adequadas, pode esta opção ser explicada pelo facto de, 
desconhecendo-se se algum ou alguns dos lotes serão adjudicados ao mesmo co-contratante, não se 
conseguirá aferir com o rigor adequado qual o valor máximo do benefício económico que pode ser obtido 
pelo adjudicatário, atenta a indefinição do alcance e combinações de lotes do(s) contrato(s) a celebrar.
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O propósito destas regras relativas ao valor a ter por referência sempre foi o de evitar que através da 
divisão das prestações do contrato em lotes ocorram desvios às regras da escolha do procedimento, fo-
mentados por um fracionamento artificial, e consequentemente fraudulento (Sousa, 2009, p. 92), daquilo 
que deveria ser objeto de um único contrato, violando quer o regime da escolha do procedimento, quer 
as regras do regime de realização de despesas.

Face ao exposto, e às preocupações que o legislador manifestou relativamente ao valor a ter em con-
sideração para a escolha do procedimento quando as prestações do contrato sejam divididas em lotes, a 
questão que se impõe é se poderá igualmente, nesses casos, ser adotado um procedimento por critérios 
materiais, nos termos do disposto nos artigos 24.º a 30.º.

A resposta, não obstante não estar expressa no CCP, apenas pode ser no sentido positivo, salvo quan-
do, a prestação em causa apenas possa ser confiada a uma única entidade, caso em que deverá ser con-
tratada em procedimento autónomo e não enquanto lote de outro procedimento. E em alguns casos, 
maxime nos previstos nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 24.º nem de outra maneira poderia ser, sob 
pena de tendo o procedimento inicial sido efetuado prevendo-se a divisão do contrato em lotes, haver 
uma alteração substancial das condições no procedimento de ajuste direto subsequente, o que inviabili-
zaria, desde logo, a possibilidade da sua adoção.

3 - Das regras de tramitação do procedimento pré-contratual

As regras relativas à tramitação dos procedimentos pré-contratuais são definidas no programa do 
concurso e/ou no convite, em função do tipo de procedimento adotado.

Assim, estabelece o n.º 3 do artigo 132.º, inserido no capítulo relativo às regras do concurso público, 
que “o programa do concurso pode prever adjudicações de propostas por lotes, devendo, nesse caso, 
identificar as regras específicas aplicáveis a cada lote”.

Não há disposição idêntica nem relativamente às disposições a constar do convite, nem às disposi-
ções a constar no programa do concurso de outros tipos de procedimento (apesar de neste caso, numa 
interpretação extensiva e algo benevolente, se poder afirmar que através das remissões operadas pelos 
artigos 162.º, 193.º e 204.º, essa previsão se considera efetuada). No entanto, atendendo à possibilidade 
de ser adotado qualquer tipo de procedimento nos casos em que a entidade adjudicante decida dividir 
em lotes as prestações do contrato, e a necessidade de as regras procedimentais estarem previamente 
definidas e serem dadas a conhecer aos interessados/convidados, forçoso é concluir que terão de constar 
necessariamente ou do convite ou do programa do procedimento (ou em ambos, no caso dos procedi-
mentos que tenham ambas as peças).

De entre as regras aplicáveis aos lotes e que devem estar previamente definidas realça-se, desde 
logo, as relativas às possibilidades de apresentação de propostas (nomeadamente, se deverão ser apre-
sentados documentos diferentes em função do lote a que concorre) e ao critério de adjudicação (que 
poderá ser distinto para cada lote), por forma a proporcionar a adjudicação parcelada a diferentes con-
correntes, aqueles que, relativamente a cada um dos lotes, apresentem a melhor proposta. É certo que 
também o caderno de encargos deverá conter as regras específicas a aplicar à execução de cada um 
dos lotes, bem como, entendemos nós, a definição de um preço base para cada um dos lotes (havendo 
apenas um preço base global, poder-se-ia dar o caso de o valor da soma dos preços das várias propostas 
vencedoras ser superior a esse valor, sem que nenhuma delas pudesse ser excluída por apresentar um 
preço superior ao preço base).
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Mário e Rodrigo Esteves de Oliveira consideram como admissível, desde que previamente previsto no 
programa do concurso, que no mesmo procedimento e em alternativa à apresentação de propostas para 
os vários lotes, os concorrentes possam igualmente apresentar proposta para a globalidade das presta-
ções colocadas a concurso, caso em que defendem que poderiam advir vantagens claras para a entidade 
adjudicante por a economia de escala poder permitir baixas de preços (modelo de adjudicação por lotes 
que apelidam como modelo complexo).

Cremos que esta possibilidade, que poderá vir a ser expressamente permitida brevemente, deveria 
antes ser enquadrada em termos similares aos da possibilidade de apresentação de propostas varian-
tes e não enquanto modalidade de adjudicação por lotes, por, em rigor, aquilo que se consagraria ser a 
apresentação de proposta base (a proposta relativa a um ou mais lotes) e uma proposta variante relativa-
mente àquela (a proposta relativa à globalidade das prestações objecto do contrato ou à combinação de 
alguns dos lotes), devendo o programa do procedimento ou o convite definir todas as regras aplicáveis, 
nomeadamente os casos em que a adjudicação seria efectuada lote a lote ou recairia sobre a proposta va-
riante, bem como o modo de proceder no caso de um dos lotes ficar deserto, caso em que consideramos 
que, inexistindo proposta base para um dos lotes, não poderia haver adjudicação à proposta variante.

Por outro lado, aqueles autores consideram ilegais soluções que passem por restringir a um só lote a 
possibilidade de adjudicação a cada concorrente, ainda que ele tenha apresentado a propostas mais van-
tajosa (nos termos do critério de adjudicação adotado) para vários dos lotes do procedimento; do mesmo 
modo, consideram ilegal a limitação de apresentação de proposta para apenas um lote, considerando, sal-
vo a existência de motivo justificativo, que tais imposições são uma condição falseadora da concorrência.

Idêntica conclusão parece resultar do acórdão do Tribunal de Contas n.º 25/2012 - 24.jul. - 1ª S/SS, 
no qual se apreciaram os contratos outorgados na sequência de procedimento pré-contratual que previa 
a adjudicação de vários lotes, com a limitação de um por concorrente (com exceção de um dos lotes, 
único que poderia ser cumulado com os demais), e definia como critério de adjudicação apenas o mais 
baixo preço, sem menção a critério de desempate ou de rateio entre lotes, caso o mesmo concorrente 
apresentasse o preço mais baixo para vários lotes. Entendeu o Tribunal de Contas que, naquele contexto, 
se deveria questionar a proibição, consagrada no programa do concurso, de adjudicação de todos os lotes 
a um mesmo concorrente, quando apresentasse o preço mais baixo para vários lotes, face ao critério de 
adjudicação definido, por tal limitação não encontrar qualquer suporte no ordenamento jurídico e ser vio-
ladora do princípio da concorrência. Mais considerou que não é possível condicionar a decisão de adjudi-
cação ao facto de ao concorrente já ter sido, ou não, atribuído um outro qualquer contrato (em concursos 
diferentes e, muito menos, em lotes diferentes de um mesmo concurso), por o respeito pelo princípio da 
concorrência determinar que os adjudicatários só podem ser escolhidos em função de critério de seleção 
de candidatos e/ou de critério de adjudicação, dependendo aquele das qualificações do candidato e este 
do mérito da proposta em concreto apresentada, não permitindo a lei a introdução de outros fatores que, 
não se enquadrando nesses critérios, como se verificava no caso, condicionem a decisão de escolha do 
adjudicatário, impedindo a aplicação efetiva do critério de adjudicação escolhido (acórdão do Tribunal de 
Contas n.º 30/2010 - 27.Jul.2010 - 1ªS/SS).

No entanto, estamos em crer que a possibilidade de rateio de lotes, se justificada, poderá ser admi-
tida, desde que as regras para tal operação se encontrem claramente definidas no programa do procedi-
mento, o que não acontecia no caso que foi apreciado.

Questão diferente é a da limitação do número de lotes a que o concorrente pode apresentar pro-
posta. Efetivamente, nesses casos, seria o próprio concorrente quem selecionaria os lotes aos quais pre-
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tenderia concorrer. No entanto, salvo justificação atendível, sendo o CCP omisso relativamente a esta 
matéria e atendendo ao princípio da legalidade que rege a atuação da Administração Pública, poder-se-ia 
questionar a legalidade de tal atuação.

Estas posições, que versam sobre a lei vigente, poderão, como veremos adiante, vir a ser alteradas 
por força da transposição das novas diretivas europeias, ou, desde já, de uma interpretação que seja 
conforme ao direito comunitário.

Relativamente ao critério de adjudicação, realça-se que este poderá ser diferente para cada um dos 
lotes, sendo a análise e avaliação das propostas efetuada lote a lote, pelo que a ordenação das propostas 
para efeitos de adjudicação sê-lo-á, igualmente, efetuada para cada um dos lotes, recaindo a adjudicação 
sobre cada uma das propostas que tiver sido ordenada em primeiro lugar para cada lote.

Quanto à relação entre os vários lotes, note-se que o procedimento é uno para todos eles. No entan-
to, as vicissitudes que ocorram por causa de um dos lotes não terão, necessariamente, de se repercutir 
nos demais lotes do procedimento. Assim a regra é a de que os atos e decisões relativos a cada lote são 
independentes e não prejudicam a validade e eficácia das decisões tomadas num outro lote ou a respe-
tiva tramitação do procedimento.

Quanto aos documentos de habilitação, o n.º 2 do artigo 81.º consagra, no caso de adjudicação de 
um lote de uma obra funcionalmente não autónomo da obra, que o adjudicatário deverá apresentar o 
título habilitante adequado para a totalidade dos lotes que constituem a obra. Esta exigência é de difícil 
compreensão, por se desconhecer como pode existir um lote de uma obra funcionalmente não autónomo 
da empreitada, quando a própria possibilidade de divisão do contrato em lotes pressupõe que as presta-
ções sejam autonomizáveis, fazendo corresponder um contrato a cada uma delas. Efetivamente quando 
estamos perante prestações técnica ou funcionalmente incindíveis estaremos no âmbito da permissão 
de celebração de um contrato misto, nos termos do artigo 32.º e não já da divisão do contrato em lotes. 
Acresce que parece ser especialmente penalizador para o adjudicatário de apenas um lote (necessaria-
mente de valor inferior ao total da empreitada), ter de apresentar documentação de habilitação idêntica 
àquela que teria de apresentar caso fosse adjudicatário da totalidade da obra.

Já quanto à outorga do contrato, estabelece o n.º 2 do artigo 73.º que poderão ser celebrados um ou 
vários contratos. Assim, poderá ser celebrado um contrato com vários co-contratantes, um contrato rela-
tivo a vários lotes agregados com o mesmo co-contratante a quem tenham sido adjudicados vários lotes 
ou um contrato por cada um dos lotes adjudicados. Estamos em crer que, a primeira hipótese poderia 
trazer grandes dificuldades para o contraente público em fase de execução, sendo a segunda hipótese a 
que mais poderia facilitar o controlo da execução contratual. No entanto, é uma opção que fica a cargo da 
entidade adjudicante, que casuisticamente poderá decidir o que lhe é mais vantajoso.

4 - As novas diretivas europeias de contratação pública

As grandes novidades introduzidas pelas novas diretivas europeias em matéria de contratação pú-
blica resultam sobretudo das conclusões retiradas da jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Eu-
ropeia, doravante designado TJUE.

Contudo, apesar de não existir jurisprudência recente de relevo sobre a matéria da divisão do contra-
to em lotes (destaca-se apenas o Acórdão do TJUE, de 5 de Outubro de 2000, Comissão das Comunidades 
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Europeias contra República Francesa, Processo C-16/98, no qual o TJUE se pronunciou sobre a cisão arti-
ficial do contrato em lotes), a verdade é que foram introduzidas algumas novidades nesta matéria, sendo 
a partir destas diretivas que a figura da divisão do contrato em lotes deixa de ser tratada apenas com 
regras relativas a evitar uma fuga aos limiares de aplicação das diretivas, passando a ser um instrumento 
de política económica de contratos públicos.

O legislador europeu expressamente assume a preocupação de, através das regras relativas à con-
tratação pública, promover outro tipo de políticas, as chamadas “políticas secundárias” ou “horizontais”, 
como a proteção do ambiente, a promoção da inovação, a garantia de condições de trabalho condignas, 
a empregabilidade de pessoas com deficiências e defesa de outras questões sociais, bem como a defesa 
das pequenas e médias empresas (PME). É precisamente esta última política que parece estar na génese 
das alterações introduzidas na matéria da divisão do contrato em lotes.

Dando resposta à crítica generalizada da dificuldade que o modelo de contratação pública europeu 
criava entraves à participação das PME nos contratos públicos, a Comissão das Comunidades Europeias 
elaborou um documento de trabalho dos serviços da Comissão, datado de 25 de junho de 2008, intitulado 
«Código Europeu de Boas Práticas para facilitar o acesso das PME aos contratos públicos», que fornece 
diretrizes sobre a aplicação do enquadramento dos contratos públicos de uma forma que facilita a partici-
pação das PME e de onde resultavam já algumas das orientações que vieram a ser acolhidas pelas novas 
diretivas, apesar de ter sido assumido, nessa altura, que o necessário não seriam alterações legislativas, 
mas uma mudança de cultura por parte das entidades adjudicantes (o que talvez não tenha vindo a acon-
tecer em alguns Estados).

Deste documento constavam já as bases daquilo que veio a ser regulado pelas novas diretivas, nome-
adamente, ao indicarem a divisão dos contratos em lotes como forma de superar as dificuldades relacio-
nadas com a dimensão dos contratos, em resposta ao facto de as PME interessadas nos contratos públicos 
se queixarem, muitas vezes, de serem excluídas dos procedimentos de adjudicação, simplesmente por 
não terem capacidade para apresentar uma proposta relativa à totalidade do contrato. 

Embora admitindo que as características dos contratos de grande dimensão possam justificar a sua 
adjudicação a um único contratante, a Comissão Europeia adiantou que a divisão dos contratos públicos 
em lotes facilita o acesso das PME, tanto quantitativamente (a dimensão dos lotes pode corresponder 
melhor à capacidade produtiva da PME) como qualitativamente (o conteúdo dos lotes pode ajustar-se 
melhor ao setor especializado da PME). Além disso, ao ampliar as possibilidades de participação das PME, 
a divisão dos contratos em lotes, desde que seja adequada e viável atendendo às obras, aos fornecimen-
tos e aos serviços a que dizem respeito, aumenta a concorrência, por potenciar o aumento do número de 
concorrentes, sendo, portanto, vantajosa para as entidades adjudicantes. Recomendou que as entidades 
adjudicantes devem ter em vista que, embora possam limitar o número de lotes aos quais os proponen-
tes podem concorrer, não devem utilizar esta faculdade de um modo que seja suscetível de prejudicar 
as condições de concorrência leal. Além disso, permitir a apresentação de propostas relativamente a um 
número ilimitado de lotes tem a vantagem de não desencorajar a participação das empresas em geral 
nem desincentivar o crescimento das empresas.

E, efetivamente, concordando com Miguel Assis Raimundo (Raimundo, 2013, p. 27), dir-se-á que 
mais do que qualquer outro instituto é, talvez do regime da divisão em lotes que mais claramente depen-
de a possibilidade de acesso aos mercados públicos por parte das micro, pequenas e médias empresas.
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Desde logo, realça-se que o legislador europeu parece fomentar a participação das PME em con-
tratos públicos, desde logo assumindo, no considerando 2 da Diretiva 2014/24/UE, que “as regras da 
contratação pública devem ser revistas (…) para facilitar a participação das PME” e no considerando 78 
que “os contratos públicos devem ser adaptados às necessidades das PME”. Além disso, estabelece que o 
volume de negócios exigido para a participação em procedimentos de contratação pública será limitado, 
no máximo, ao dobro do valor estimado do contrato (artigo 58.º, nº 3), prevê que o pagamento possa ser 
efetuado diretamente ao subcontratante (artigo 71.º, nº 3) e altera as regras relativamente à adjudicação 
do contrato por lotes.

Assim, face ao disposto no artigo 46.º da Diretiva 2014/24/UE, as entidades adjudicantes são incen-
tivadas a dividir os grandes contratos em lotes. Caso decidam não o fazer, terão de justificar essa decisão, 
pelo que a divisão em lotes passa a ser a regra e sobre as entidades adjudicantes que decidam não dividir 
o contrato em lotes recai o ónus de o justificar.

A diretiva vai ainda mais longe e prevê que os Estados-Membros poderão mesmo ir mais além nos 
seus esforços de facilitar a participação das PME no mercado dos contratos públicos, tornando a sua divi-
são em lotes obrigatória em determinadas condições. 

Quando o contrato seja dividido em lotes, são previstas várias formas de o fazer, com o intuito de pre-
servar a concorrência, garantir que mais entidades poderão ser adjudicatárias ou garantir a fiabilidade do 
abastecimento, podendo as entidades adjudicantes limitar o número de lotes a que um operador económi-
co pode concorrer ou o número de lotes que podem ser adjudicados a um único proponente. Naturalmente, 
nestes casos, no respeito pelos princípios da igualdade e transparência, exige-se que o número máximo de 
lotes por proponente esteja desde logo indicado nas peças do procedimento, bem como a indicação nos 
documentos do concurso das regras ou dos critérios objetivos e não discriminatórios que tencionam aplicar 
para determinar a adjudicação dos lotes, nos casos em que a aplicação dos critérios de adjudicação resulte 
na adjudicação a um proponente de um número de lotes superior ao número máximo fixado.

Estas regras têm como objetivo potenciar a dispersão dos contratos por diferentes agentes económicos, 
por forma a evitar a concentração do mercado, fazendo com que, de uma assentada, se potencie a parti-
cipação das PME e se diminua a dependência das entidades adjudicantes face aos grandes fornecedores.

No entanto, o legislador comunitário não perdeu de vista a necessidade de as entidades adjudicantes 
obterem as maiores vantagens económicas com a celebração dos contratos, através da alocação eficiente 
dos recursos, pelo que lhes permitiu estabelecer a possibilidade de adjudicação de vários ou todos os lo-
tes, no caso de esta solução ser mais vantajosa relativamente à adjudicação lote por lote. Assim, sempre 
que essa possibilidade tenha sido claramente indicada previamente, as entidades adjudicantes deverão 
poder efetuar uma avaliação comparativa das propostas, a fim de determinar se as propostas apresenta-
das por um dado concorrente para uma combinação específica de lotes, consideradas no seu todo, cum-
pririam melhor os critérios de adjudicação previstos em relação a esses lotes, do que as propostas para 
cada um dos lotes individuais em causa. Em caso afirmativo, a entidade adjudicante poderá adjudicar a 
esse concorrente um contrato que combine os lotes em causa.

Com esta previsão, pretende-se, não obstante o fomento à participação das PME, que a prossecução 
desta “política secundária” e da divisão dos contratos em lotes não funcione como uma forma de impedir 
que o mercado funcione para que as entidades adjudicantes obtenham as maiores vantagens, aprovei-
tando sinergias e economias de escala, quando se revelem mais proveitosas, permitindo-se que sejam 
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as próprias entidades públicas a escolher, no final, e segundos critérios por elas previamente estabeleci-
dos, se beneficiam da adjudicação por lotes ou não. E esta possibilidade deve ser concedida mesmo nos 
Estados-Membros que optem por tornar a divisão do contrato em lotes obrigatória!

Realça-se apenas que esta forma de facilitação de acesso das PME aos contratos públicos pode ficar 
comprometida quando as mesmas diretivas que a prevêem consagram igualmente uma maior utilização, 
por exemplo, dos contratos públicos conjuntos ou dos acordos quadro (com as inerentes criticas que lhes 
têm sido apontadas no sentido de estas formas de contratação centralizada serem instrumentos algo res-
tritivos da concorrência e de “fecharem” o mercado durante o período da sua vigência), que se destinam 
principalmente a poupar tempo e custos inerentes à organização de múltiplos processos de concurso 
pelas entidades adjudicantes, o que não é fácil de conciliar com a medida proposta de subdividir os con-
cursos em vários lotes.

5 - A transposição das novas diretivas 

O prazo de transposição das novas diretivas europeias em matéria de contratação pública terminou 
em 18 de abril de 2016 (o prazo para a matéria de contratação pública eletrónica termina a 18 de outubro 
de 2018). Em Portugal, ainda não foi, à data, alterada a legislação nesta matéria, mas por comunicado do 
Conselho de Ministros de 18 de maio de 2017, o governo informou que foi aprovada a revisão do CCP, em 
linha com a alteração do quadro legal europeu.

No mesmo comunicado pode ler-se que “com esta revisão visa-se a simplificação, desburocratiza-
ção e flexibilização dos procedimentos de formação dos contratos públicos, com vista ao aumento da 
eficiência e da qualidade da despesa pública, e introduzem-se melhorias e aperfeiçoamentos com vista 
à correta interpretação e aplicação das normas legais. As principais alterações dizem respeito a 10 ma-
térias: consulta preliminar, consulta prévia, concurso público urgente, avaliação custo-benefício, critério 
de adjudicação, adjudicação por lotes, preço anormalmente baixo, valor da caução, gestor do contrato, e 
resolução alternativa de litígios”.

Desconhecendo-se o teor destas alterações, apenas se poderá ter por referência o que foi tornado 
público no anteprojeto de revisão do CCP. Em resultado dessa consulta, foi relativamente unanime que a 
versão apresentada carecia ainda de ser aperfeiçoada, pois padecia de diversas incorreções e incongru-
ências (sendo mesmo violador das diretivas em alguns pontos), desconhecendo-se, ainda, qual o caminho 
percorrido na melhoria da versão apresentada.

Não sendo a matéria da divisão do contrato em lotes daquelas que mais tem gerado controvérsia 
ou divisão na doutrina e jurisprudência nacional, não deixa por isso de se dizer que esta seria uma boa 
oportunidade para repensar algumas opções do CCP, sobretudo em função dos problemas práticos que 
algumas das suas disposições têm suscitado, quer a entidades adjudicantes quer aos candidatos/concor-
rentes e já aqui identificadas e discutidas. Assim, já que a pretexto da transposição das diretivas terá ne-
cessariamente de se proceder a uma revisão do CCP, entendemos que seria uma oportunidade perdida se 
esta revisão se limitar a traduzir e importar acriticamente tudo quanto delas consta, e se apenas se alterar 
o que estritamente for necessário para adaptar o nosso quadro legal às alterações que aquelas impõem.

Mas, ainda que seja esta a opção do legislador nacional, é já certo que surjam novidades relativas 
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à adjudicação por lotes, sendo de questionar, desde logo, se o legislador nacional optará por tornar a 
divisão do contrato em lotes obrigatória para determinados contratos, opção que não seria de aplaudir.

Poderia dizer-se que o legislador nacional terá de proceder à alteração de toda a lógica da divisão do 
contrato em lotes, invertendo aquilo que é hoje a normalidade: da regra relativa à adjudicação global de 
todas as prestações do contrato, com possibilidade de as dividir, quando possível e considerado mais van-
tajoso, em lotes terá de se passar para a regra da divisão das prestações do contrato em lotes, impondo-se 
que opção inversa seja devidamente justificada. No entanto, sempre se dirá que todas as opções tomadas 
aquando do início e no decurso do procedimento pré-contratual já devem, atualmente, nos termos do 
disposto no Código do Procedimento Administrativo, ser justificadas, independentemente de o objeto do 
contrato ser ou não dividido em lotes.

Resulta do anteprojeto de revisão do CCP que foi submetido a consulta pública que foi alterado o 
artigo 22.º e aditado o artigo 46.º-A.

A alteração ao artigo 22.º traduziu-se numa simplificação relativamente aos critérios de escolha do 
tipo de procedimento pré-contratual a adotar, precisando que se aplica o regime da divisão em lotes aos 
contratos celebrados ao longo do período de um ano, mantendo-se a regra de flexibilidade.

Foi, pois, no artigo 46.º-A que se procedeu à inovação reclamada pela transposição das diretivas, tratan-
do a questão sistematicamente inserida no Capítulo III da Parte II do CCP, relativo às peças do procedimento.

Assim, neste artigo, depois de se reforçar a possibilidade (e não imposição) de as entidades adjudi-
cantes procederem à adjudicação por lotes (n.º 1), estabelece-se a obrigação de fundamentação, para 
todas as entidades adjudicantes do artigo 2.º, da opção inversa (a de não dividir o contrato em lotes) para 
contratos acima de determinado valor (na formação de contratos públicos de aquisição ou locação de 
bens, ou aquisição de serviços, de valor superior a € 100 000 e empreitadas de obras públicas de valor su-
perior a € 300 000, valores cuja justificação se desconhece), elencando-se alguns motivos exemplificativos 
da fundamentação da não divisão do contrato em lotes.

O artigo 46.º-A estipula ainda que é permitido às entidades adjudicantes limitar o número máximo 
de lotes a atribuir a cada concorrente, determinando as condições em que essa “faculdade” pode ser ad-
mitida (n.º 4), admitindo-se igualmente a combinação de vários ou de todos os lotes num único contrato, 
desde que essa possibilidade seja expressamente prevista e tenham sido indicados os seus pressupostos 
nas peças do procedimento (n.º 5).

Quanto à possibilidade de a entidade adjudicante limitar o número de lotes a que os concorrentes 
podem apresentar proposta não foi expressamente prevista, mas nada parece obstar a que a entidade 
adjudicante o possa fazer constar das peças do procedimento, passando para os concorrentes o ónus de 
selecionarem os lotes para os quais mais lhes interessa apresentar propostas.

Estas regras têm, como se pode facilmente compreender, um enorme impacto, pois permitem que 
as entidades adjudicantes venham a ser confrontadas com a necessidade de escolher propostas que não 
são as “propostas economicamente mais vantajosas”. Na verdade, ao estipular que as entidades adjudi-
cantes possam limitar o número de lotes a adjudicar a um qualquer concorrente, o legislador legitima 
que essas entidades condicionem a escolha do futuro co-contratante em função de aspectos que deixam 
de se prender com elementos objetivos, ou intrínsecos, da proposta apresentada para determinado lote, 
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por o concorrente já ter sido ordenado em primeiro lugar noutro lote do mesmo procedimento, podendo, 
contudo, mitigar essa possibilidade com combinações de um ou dos vários lotes.

É claro que estas possibilidades obrigam a um esforço acrescido aquando da elaboração das peças 
do procedimento, com implicações, porventura muito significativas, no que respeita aos critérios de ad-
judicação e de desempate a adotar. Assim, as entidades adjudicantes deverão prever antecipadamente, 
no programa do procedimento ou no convite, todas e cada uma das regras relevantes para avaliação das 
propostas, promovendo a segurança jurídica e auxiliando os concorrentes na previsibilidade do quadro 
sobre o qual podem elaborar as suas propostas, garantindo ainda que procederão sempre à escolha da 
proposta que melhor satisfaça o interesse público.

Quanto a esta possibilidade de combinação de lotes, importa frisar que, pronunciando-se sobre o 
artigo 46.º- A do anteprojeto, João Amaral de Almeida entende que não foi dada atenção suficiente ao 
modo como será efetuada a tal combinação de lotes afirmando que “se o legislador português quiser 
efetivamente permitir a combinação de lotes durante o procedimento, deve prever uma regulação mais 
exaustiva que assegure as exigências mínimas previstas na atual alínea n) do n.º 1 do artigo 132.º e no 
artigo 139.º; se o não puder fazer, então é preferível abster-se de permitir aquela combinação, porquanto 
não terá assegurado que as entidades adjudicantes cumprem os patamares mínimos para avaliação das 
propostas previstos na legislação portuguesa”.

Efetivamente, conforme elencámos supra, a doutrina e jurisprudência nacionais têm vindo a pronun-
ciar-se sobre estas práticas de limitação do número de lotes a adjudicar a um mesmo concorrente no sen-
tido de poderem ser restritivas da concorrência e de não permitirem à entidade adjudicante selecionar a 
melhor de entre todas as propostas apresentadas, pelo que as regras deverão ser claras e precisas para 
que não restem dúvidas quanto ao modo como tais hipóteses passarão a ser permitidas.

E, por forma a que desta prática não possam resultar operações antieconómicas para as entidades 
adjudicantes, cremos que deverá o legislador especificar, que, além destas possibilidades, poderá ainda 
ser definido pelas entidades adjudicantes que possam adjudicar contratos que combinem vários lotes 
ou a totalidade dos lotes, especificando como deverá ser efetuada uma avaliação comparativa, determi-
nando, em primeiro lugar, quais as propostas que cumprem melhor os critérios de adjudicação previstos 
para cada lote individual e, em seguida, comparando-a com as propostas apresentadas por um dado 
concorrente para uma combinação específica de lotes ou no seu todo, combinação essa, cuja definição e 
permissibilidade, deve constar das peças do procedimento.

Assim, além do critério de adjudicação, deverá ser criado um outro critério objetivo e não discrimina-
tório de avaliação e ordenação de propostas de lotes individuais com propostas de lotes combinados e/
ou com propostas para a globalidade dos lotes do procedimento, só assim garantindo que se alcançará a 
adjudicação à proposta mais vantajosa para a entidade adjudicante.

Naturalmente que deve ser salvaguardado que as opções da entidade adjudicante não terão por 
efeito restringir, limitar ou falsear a concorrência, que continua a ser um dos princípios basilares da con-
tratação pública.

Efetivamente, os tribunais nacionais já se pronunciaram relativamente aos riscos para a concorrência 
que poderão advir do exercício da opção de dividir ou não o contrato em lotes e as suas consequências 
no mercado. O Tribunal Central Administrativo Sul, em Acórdão de 16.04.2015, proferido no âmbito do 
Processo n.º 11587/14 entendeu que “a limitação procedimental do objecto do contrato a uma única ad-
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judicação em desfavor de uma adjudicação parcelada em dois lotes – um para os serviços de inactivação 
e outro para os serviços de fraccionamento de plasma humano em produtos hemoderivados – constituiria 
uma condição falseadora da concorrência caso resultasse provado que no segmento de mercado interna-
cional relevante, em termos técnicos, apenas uma empresa concorrente é detentora da tecnologia capaz 
de proceder às operações de inactivação e de fraccionamento do plasma humano nos produtos hemo-
derivados que a Entidade Adjudicante levou aos arts. 1º nº 2 do Programa do Concurso e do Caderno de 
Encargos.”. Mas entendeu também que nesta questão “evidenciar-se-ia, objectivamente, uma situação 
de fraude à concorrência, não com fundamento na opção pela adjudicação global na vez da adjudicação 
por lotes, mas com fundamento na modelação de conteúdo das cláusulas técnicas das peças do procedi-
mento, concretamente, nos arts. 1.º n.º 2 do CE e do PC cuja anulação vem peticionada”, abrindo a porta a 
que, não obstante a discricionariedade da decisão da divisão do contrato em lotes, se estabeleçam limites 
ao alcance da liberdade de modelação do conteúdo contratual nas peças procedimentais, que terão de 
respeitar os princípios constitucionais de prossecução do interesse público e o princípio da proporciona-
lidade na vertente da racionalização dos meios a utilizar pelos serviços, bem como os princípios decor-
rentes do direito comunitário de existência de um mercado interno e de uma efetiva concorrência, que 
poderão ser colocados em causa, no caso de a divisão dos contratos em causa implicar que o (reduzido) 
valor de cada um deles faça com que as empresas percam o interesse em participar em procedimentos 
além-fronteiras.

Tal significa que, em tese geral, a figura da adjudicação por lotes pode favorecer a concorrência 
viabilizando a participação de empresas de menores dimensões. Todavia, mesmo num procedimento 
concursal com publicidade no JOUE, a dimensão das empresas com interesse no segmento de mercado 
em causa pode levar a que a divisão do contrato em lotes tenha o efeito contrário àquele que vem sendo 
elencado, fazendo com que algumas empresas percam o interesse na sua participação nos procedimen-
tos. Mas mesmo nesta sede, será essencial que se efetue uma mensuração dos eventuais benefícios que 
estas alterações conseguirão efetivamente trazer para as PME.

A definição em concreto do modelo mais adequado de contrato depende, obviamente, da estrutura 
do mercado em causa. Se as empresas mais pequenas que concorrem no mercado forem capazes de 
fornecer o serviço ou produto em questão em menor escala, a redução do volume ou da duração dos 
contratos pode constituir uma forma eficaz de maximizar a concorrência. Uma concorrência eficaz pode 
também passar pela divisão dos contratos em lotes, eventualmente conjugada com um número máximo 
de lotes a adjudicar a uma única empresa concorrente. Caso não existam concorrentes suficientes entre 
as empresas de menor dimensão, uma forma alternativa de garantir uma concorrência eficaz pode con-
sistir em agrupar várias aquisições num único contrato, a fim de incentivar os potenciais concorrentes de 
outros Estados-Membros.

A decisão de dividir o contrato em lotes só será potenciadora de um aumento da concorrência e de 
um maior benefício para a entidade pública se essa decisão for precedida de um estudo das caraterísticas 
do segmento de mercado em que o contrato pretende suscitar interesse, podendo, se mal feita ser até 
prejudicial para os interesses públicos.

Naturalmente que a prática dirá qual o resultado destas novas políticas e se conduzirão, efetiva-
mente, a uma maior e efetiva concorrência, com a consequente obtenção de melhores propostas para 
as entidades adjudicantes, ou se, através da divisão dos contratos em lotes, estes passarão a ter uma 
dimensão que deixa de ser atrativa para operadores económicos de se pretendam lançar num mercado 
além-fronteiras, passando esta matéria a ser objeto de atenção por parte do TJUE por, na prática, poder 
conduzir a políticas protecionistas aos diversos mercados nacionais.
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I – NOTA INTRODUTÓRIA

Entre os principais objetivos da reforma de 2014, no âmbito da contratação pública, encontram-se 
a simplificação e a flexibilização dos procedimentos de contratação pública a nível europeu, bem como a 
facilitação do acesso procedimental às pequenas e médias empresas e, ainda, a prevenção da corrupção e 
o reforço das garantias de imparcialidade. 

É justamente sobre este último objetivo que nos vamos ocupar: os impedimentos e as causas de 
exclusão dos operadores económicos, refletindo sobre a sua atual consagração no Código dos Contratos 
Públicos (CCP) e as recentes alterações constantes da Diretiva 2014/24/UE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 26 de fevereiro de 2014 (Diretiva 2014/24), e na forma como se refletem no anteprojeto de 
alterações ao CCP, na versão de 1 de agosto de 2016.2

O tema mereceu a nossa particular atenção por suscitar alguma controvérsia enquanto limite (ou não) 
à plena aplicação do princípio da igualdade de tratamento, aqui preterido em função do princípio da pros-
secução do interesse público e da boa administração ‒ além de ser um princípio geral de atuação adminis-
trativa é um direito fundamental de todos os cidadãos. O certo é que, em matéria de contratação pública, 
o princípio da boa administração e a sua execução exige medidas preventivas e sancionadoras perante as 
práticas ilícitas que têm vindo a aumentar exponencialmente.

1 Advogado na M. Rodrigues & Associados, Sociedade de Advogados, RL, SP.

2  À data da nossa análise, apesar de ter sido aprovado em reunião de Conselho de Ministros, ainda não conhecemos a 
redação final da revisão do Código dos Contratos Públicos. 

Causas de exclusão e “self cleaning” 
A revisão do Código dos Contratos  
Públicos à luz da Diretiva 2014/24/UE

João Medeiros Salvador 1
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Ora, em nossa opinião, a delimitação das causas de exclusão dos operadores económicos é um meca-
nismo essencial para garantir a igualdade de acesso dos diversos operadores às vantagens da contratação 
pública, garantido que tais vantagens apenas estão ao alcance daqueles, cuja conduta se coaduna com o 
cumprimento dos deveres inerentes ao normal desenvolvimento da sua atividade económica (obrigações 
tributárias, contribuições para a Segurança Social, sanções penais ou administrativas). Além destas, as-
sume, ainda, outras funções essenciais como a prevenção de situações de incumprimento por parte do 
operador económico e a proteção da imparcialidade e do princípio da concorrência.

Para além das causas de exclusão, faremos uma breve análise do regime de “self cleaning”, uma novi-
dade introduzida pela nova Diretiva, que pretende sobretudo amenizar os reflexos dos impedimentos na 
exclusão de participação dos candidatos ou concorrentes, através da sua reabilitação. Em síntese, trata-se 
da possibilidade, de um determinado operador económico impedido de participar em procedimentos de 
contratação pública, por algum dos fundamentos previstos, adotar medidas que lhe permitam corrigir a 
sua conduta anteriormente censurada, readquirindo, assim, o direito de participar em procedimentos de 
contratação pública.

E, numa altura em que se perspetiva o futuro, considera-se fundamental começar por conhecer me-
lhor o passado, que é o que faremos de seguida.

II – CAUSAS DE EXCLUSÃO – REGIME DE IMPEDIMENTOS

A. Os critérios de seleção qualitativos 

1 - Noção e condicionalismos comunitários à luz da Diretiva 2004/18

No direito comunitário, o procedimento contratual dirigido à escolha do adjudicatário, deve empreen-
der duas fases distintas: a avaliação dos concorrentes ou candidatos, “associada à honestidade profissio-
nal, solvabilidade ou fiabilidade”3 e a avaliação das propostas e dos seus atributos. 

É no primeiro campo que se inserem os critérios de seleção qualitativa dos operadores económicos, 
considerados como “casos onde comprovadamente se tenha dado demonstração de falta de idoneidade 
necessária para contratar com entidades públicas, ou onde se considera que as condições em que o sujeito 
se encontra oferecem riscos desmedidos de violação dos valores subjacentes à contratação pública”.4 Em 
nosso entendimento, este é um exemplo claro de que na contratação pública existem preocupações que 
podem muitas vezes justificar um afastamento do princípio da igualdade de oportunidades. 

De facto, o elenco de impedimentos resulta de condutas ilícitas que põe em causa a idoneidade e, em 
consequência, o regular funcionamento do mercado, sendo, portanto, vedada a participação em procedi-
mentos dos quais resulte um ganho financeiro, à custa do erário público. Como refere Rodrigo Esteves 
de Oliveira, “o princípio da concorrência não é de sentido único, apontando, a um tempo, para a maior 
concorrência possível e, a outro tempo, para uma concorrência efetiva e sã. Ali, o princípio pode ser um 
obstáculo à instituição de barreiras de acesso, aqui, pode ser o seu fundamento”.5 

3  Mário Esteves de Oliveira e Rodrigo Esteves de Oliveira, Concursos e outros procedimentos de contratação pública, 
Almedina, Coimbra, 2011, pág. 500.

4  Miguel Assis Raimundo, A formação dos contratos públicos, AAFDL, Lisboa, 2013, pág. 861. 

5  In “Restrições à participação em procedimentos de contratação pública”, Revista de Direito Público e Regulação, n.º 1, 
maio de 2009, CEDIPRE, págs. 27.
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Prescrevia no seu artigo 45.º, n.º 1 e 2, a Diretiva 2004/18/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 31 de março de 2004, relativa à coordenação dos processos de adjudicação dos contratos de empreita-
da de obras públicas, dos contratos públicos de fornecimento e dos contratos públicos de serviços (Diretiva 
2004/18) que: 

1. Fica excluído de participar num procedimento de contratação pública o candidato ou proponente 
que tenha sido condenado por decisão final transitada em julgado, de que a entidade adjudicante 
tenha conhecimento, com fundamento num ou mais dos motivos a seguir enunciados:

a) Participação em atividades de uma organização criminosa (…);

b) Corrupção (…);

c) Fraude (…);

d) Branqueamento de capitais (…);

2. Pode ser excluído do procedimento de contratação:

a) Se encontre em situação de falência, de liquidação, ou de cessação de atividade, ou se encontre 
sujeito a qualquer meio preventivo da liquidação de patrimónios ou em qualquer situação aná-
loga resultante de um processo da mesma natureza nos termos da legislação e regulamentação 
nacionais;

b) Tenha pendente processo de declaração de falência, de liquidação, de aplicação de qualquer 
meio preventivo da liquidação de patrimónios ou qualquer outro processo da mesma natureza 
nos termos da legislação e regulamentação nacionais;

c) Tenha sido condenado por sentença com força de caso julgado nos termos da lei do país, por 
delito que afete a sua honorabilidade profissional;

d) Tenha cometido falta grave em matéria profissional, comprovada por qualquer meio que as enti-
dades adjudicantes possam evocar;

e) Não tenha cumprido as suas obrigações no que respeita ao pagamento de contribuições para a 
segurança social, de acordo com as disposições legais do país onde se encontra estabelecido ou 
do país da entidade adjudicante;

f) Não tenha cumprido as suas obrigações relativamente ao pagamento de impostos e contribui-
ções, de acordo com as disposições legais do país onde se encontra estabelecido ou do país da 
entidade adjudicante;

g) Tenha prestado, com culpa grave, falsas declarações ao fornecer as informações que possam ser 
exigidas nos termos da presente secção ou não tenha prestado essas informações.

O sistema de exclusões assentava (e, como veremos, assim se mantém) numa dicotomia: as causas 
previstas no n.º 1 tinham natureza vinculativa ou impeditiva, estando os Estados-Membros obrigados a 
fazê-las observar no domínio dos procedimentos da contratação pública internos, inversamente do que 
acontece com as causas previstas no n.º 2, competindo aos legisladores nacionais especificar as condições 
de aplicação e a densificação dos conceitos utilizados. 

Por outro lado, sublinhe-se que esta era uma enumeração taxativa das causas de exclusão relativas 
à idoneidade pessoal dos operadores económicos: o que significa, portanto, que não podiam os Estados-
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-Membros, no âmbito da regulamentação interna, estabelecer outras causas de exclusão relativas à situa-
ção pessoal, como se decidiu no acórdão Michaniki, de 16 de dezembro de 2008, proc. C- 213/07. 6

Este artigo corresponde, grosso modo, ao atual artigo 55º do CCP, nos termos do qual:

Não podem ser candidatos, concorrentes ou integrar qualquer agrupamento, as entidades que: 

a) Se encontrem em estado de insolvência, declarada por sentença judicial, em fase de liquidação, 
dissolução ou cessação de atividade, sujeitas a qualquer meio preventivo de liquidação de patri-
mónios ou em qualquer situação análoga, ou tenham o respetivo processo pendente, salvo quan-
do se encontrarem abrangidas por um plano de insolvência, ao abrigo da legislação em vigor; 

b) Tenham sido condenadas por sentença transitada em julgado por qualquer crime que afete a sua 
honorabilidade profissional, se entretanto não tiver ocorrido a sua reabilitação, no caso de se 
tratar de pessoas singulares, ou, no caso de se tratar de pessoas coletivas, tenham sido condena-
dos por aqueles crimes os titulares dos órgãos sociais de administração, direção ou gerência das 
mesmas e estes se encontrem em efetividade de funções; 

c) Tenham sido objeto de aplicação de sanção administrativa por falta grave em matéria profis-
sional, se entretanto não tiver ocorrido a sua reabilitação, no caso de se tratar de pessoas sin-
gulares, ou, no caso de se tratar de pessoas coletivas, tenham sido objeto de aplicação daquela 
sanção administrativa os titulares dos órgãos sociais de administração, direção ou gerência das 
mesmas e estes se encontrem em efetividade de funções; 

d) Não tenham a sua situação regularizada relativamente a contribuições para a segurança social 
em Portugal ou, se for o caso, no Estado de que sejam nacionais ou no qual se situe o seu esta-
belecimento principal; 

e) Não tenham a sua situação regularizada relativamente a impostos devidos em Portugal ou, se 
for o caso, no Estado de que sejam nacionais ou no qual se situe o seu estabelecimento principal;

f) Tenham sido objeto de aplicação da sanção acessória prevista na alínea e) do n.º 1 do artigo 
21.º do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de outubro, na alínea b) do n.º 1 do artigo 71.º da Lei n.º 
19/2012, de 8 de maio, e no n.º 1 do artigo 460.º do presente Código, durante o período de ina-
bilidade fixado na decisão condenatória; 

g) Tenham sido objeto de aplicação da sanção acessória prevista na alínea b) do n.º 2 do artigo 
562.º do Código de Trabalho; 

h) Tenham sido objeto de aplicação, há menos de dois anos, de sanção administrativa ou judicial 
pela utilização ao seu serviço de mão-de-obra legalmente sujeita ao pagamento de impostos e 
contribuições para a segurança social, não declarada nos termos das normas que imponham 

6  Embora se reconheça que não faz parte do objeto do presente, importa realçar que não estava vedada, e julgamos que 
assim se mantém, a possibilidade de serem consagradas outras causas de exclusão relativas a outros valores que não os da ido-
neidade pessoal, solvabilidade e fiabilidade dos operadores (quanto a estes, reitere-se, a enumeração é taxativa) desde que “des-
tinadas a garantir o respeito pelos princípios da igualdade de tratamento e da transparência, com a condição de que tais medidas 
não ultrapassem o que é necessário para alcançar esse objetivo” – cfr. Acórdão do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeia, 
Assitur, Processo C - 538/07, de 19 de Maio de 2009, publicado no Jornal Oficial da União Europeia de 4.07.2009. Como exemplo 
de impedimentos específicos destacamos a previsão do artigo 113º, n.º 5, do CCP, nos termos do qual “não podem igualmente ser 
convidadas a apresentar propostas entidades que tenham executado obras, fornecido bens móveis ou prestado serviços à entidade 
adjudicante, a título gratuito, no ano económico em curso ou nos dois anos económicos anteriores, exceto se o tiverem feito ao 
abrigo do Estatuto do Mecenato”.    
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essa obrigação, em Portugal ou no Estado de que sejam nacionais ou no qual se situe o seu 
estabelecimento principal; 

i) Tenham sido condenadas por sentença transitada em julgado por algum dos seguintes crimes, se 
entretanto não tiver ocorrido a sua reabilitação, no caso de se tratar de pessoas singulares, ou, 
no caso de se tratar de pessoas coletivas, tenham sido condenados pelos mesmos crimes os titu-
lares dos órgãos sociais de administração, direção ou gerência das mesmas e estes se encontrem 
em efetividade de funções, se entretanto não tiver ocorrido a sua reabilitação: 

i) Participação em atividades de uma organização criminosa, tal como definida no n.º 1 do artigo 
2.º da Ação Comum n.º 98/773/JAI, do Conselho; 

ii) Corrupção, na aceção do artigo 3.º do Ato do Conselho, de 26 de Maio de 1997, e do n.º 1 do 
artigo 3.º da Ação Comum n.º 98/742/JAI, do Conselho; 

iii) Fraude, na aceção do artigo 1.º da Convenção relativa à Proteção dos Interesses Financeiros das 
Comunidades Europeias; 

iv) Branqueamento de capitais, na aceção do artigo 1.º da Diretiva n.º 91/308/CEE, do Conselho, de 
10 de Junho, relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branquea-
mento de capitais; 

j) Tenham, a qualquer título, prestado, direta ou indiretamente, assessoria ou apoio técnico na 
preparação e elaboração das peças do procedimento que lhes confira vantagem que falseie as 
condições normais de concorrência.

2 - Âmbito subjetivo

Ao abrigo da Diretiva 2004/18, o legislador comunitário não fazia qualquer referência à possibilidade 
de as causas de exclusão poderem ser aplicadas aos membros dos órgãos sociais das pessoas coletivas. Na 
transposição, porém, o legislador nacional salvaguardou esta questão, designadamente no caso das alíneas 
b), c) e i). No entanto, a solução legal não está isenta de reparos, já que está intimamente relacionada com 
a condenação dos titulares dos órgãos sociais de administração, direção ou gerência das mesmas e estes 
se encontrem em efetividade de funções. E, por isso, tem a nossa doutrina defendido que a solução não é 
a melhor “não apenas porque os crimes ou faltas praticados por titulares de órgãos sociais podem ter ocor-
rido em benefício da respetiva pessoa coletiva, por pressão dos sócios ou dos restantes administradores ou 
gerentes (…) mas também porque a cessação dessas funções efetivas pode ser restrita ao tempo do proce-
dimento, retomando-se as mesmas depois, em fase contratual, sem que resulte daí qualquer impedimento 
ou sanção contratual”.7     

Em Portugal, ao longo de muitos anos, a questão das pessoas coletivas poderem ser ou não alvos de 
punição penal foi amplamente discutida, intensificando-se com o aumento da criminalidade económica 
e financeira, acabando por em 2007 ‒ com a aprovação da Lei n.º 59/2007, de 4 de setembro ‒ merecer 
consagração legal. O atual artigo 11.º, n.º 2, do nosso Código Penal admite a responsabilização das pes-
soas coletivas e entidades equiparadas, com exceção do Estado, de outras pessoas coletivas públicas e de 
organizações internacionais de direito público, por um catálogo limitado de crimes previstos na lei penal.

7  Mário Esteves de Oliveira e Rodrigo Esteves de Oliveira, Concursos …, ob. cit., página 502.
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A Diretiva 2014/24 apesar de regular a matéria, não responde a estas questões, já antes, objeto de 
grande controvérsia, limita-se a estabelecer que as causas de exclusão obrigatória se aplicam também caso 
a condenação tiver recaído sobre a pessoa coletiva.8 Por sua vez, o anteprojeto apenas veio alterar as alí-
neas b) e i) do artigo 55º, as quais passam expressamente a prever a possibilidade de as exclusões serem 
aplicadas quando seja uma pessoa coletiva a ser condenada por qualquer um dos crimes ali identificados, 
e já não só quanto aos representantes dos órgãos sociais.

A dúvida que subsiste é porque razão não foi aplicada a mesma lógica na alínea c), no que diz respeito 
às sanções em processos de contraordenação. Relembramos que em causa podem estar, por exemplo, 
sanções administrativas aplicadas pelo Instituto dos Mercados Públicos do Imobiliário e da Construção, I.P. 
– todas as contraordenações aplicadas no âmbito do regime jurídico de urbanização e edificação, a pessoas 
coletivas são comunicadas a esta entidade reguladora − no caso das empresas de construção civil, ou da 
Autoridade Nacional de Comunicações, para os operadores de telecomunicações.  

Por fim, sublinhe-se que nos parece continuar em aberto a questão da efetividade de funções e a 
relação temporal com os procedimentos pré-contratuais: em teoria é possível que os administradores ou 
gerentes possam ser momentaneamente afastados apenas para que se cumpra este requisito. Lamenta-
mos, por isso, que se tenha perdido esta oportunidade para se resolver esta questão.

3 – Âmbito Objetivo

3.1 – Impedimentos financeiros

Nos termos da alínea a) do artigo 55.º do CCP não podem ser candidato ou concorrente quem se en-
contre “em estado de insolvência, declarada por sentença judicial, dissolução ou cessão da atividade, sujei-
tas a qualquer meio preventivo de liquidação de patrimónios ou em qualquer situação análoga, ou tenham 
o respetivo processo pendente, salvo quando se encontrarem abrangidas por um plano de insolvência, ao 
abrigo da legislação em vigor”. 

Este tipo de impedimentos pretende prevenir riscos de incumprimento do contrato, razão pela qual, 
acreditamos que tenha ficado excecionada a permissão das empresas insolventes abrangidas por planos 
de insolvência: uma empresa mesmo insolvente, pode ter viabilidade e possibilidade de recuperar.

3.2 - Impedimentos de natureza criminal e contraordenacional

Destaque particular nos merece a alínea b) do artigo 55.º do CCP, por ser necessário escrutinar o que 
se deve entender por “honorabilidade profissional”. Sobre esta questão, consideram Mário Esteves de 
Oliveira e Rodrigo Esteves de Oliveira que “a noção tem que ser construída recorrendo aos conceitos e 
valores de honra, deontologia e reputação aplicáveis de forma mais intensa à integridade moral no res-
petivo âmbito profissional: estão neste caso, por exemplo, os crimes previstos nos arts. 163.º a 176.º do 
Código Penal, contra a liberdade e autodeterminação sexual ou, então, o abuso de confiança e o roubo dos 
seus arts. 205.º e 210.º. Deve, contudo, verificar-se, caso a caso, se o crime afeta em concreto a honra e a 
reputação do seu agente, consoante a profissão por este desempenhada”.9    

8  Para mais e melhores desenvolvimentos, cf. José Azevedo Moreira, “Os motivos de Exclusão na Diretiva 2014/24/UE”, 
Revista de Contratos Públicos, nº 13 (Reforma Europeia da Contratação Pública), CEDIPRE, Coimbra, Almedina, página 52.   

9  In, Concursos… ob. cit., página 503.
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Em matéria criminal merece, também, especial atenção, porque o mesmo é reproduzido no antepro-
jeto de alteração do CCP, o facto de as várias subalíneas que compõem a alínea i) do artigo 55.º do CCP 
remeterem para a tipificação de crimes previstos nos diplomas comunitários, suscitando inúmeros proble-
mas de índole de aplicação e interpretação por parte dos órgãos decisores.

No que concerne às matérias contraordenacionais, importa referir que as alíneas f) e g) daquele nor-
mativo estabelecem impedimentos relativos à condenação de sanções administrativas acessórias de priva-
ção de direito em arrematações ou concursos públicos, as quais não podem exceder dois anos. A alínea h) 
respeita a quem tenha sido disciplinarmente sancionado, há menos de dois anos, pela violação das normas 
sobre o pagamento de impostos e contribuições para a segurança social. 

3.3 – Impedimentos de natureza fiscal

Estão previstos nas alíneas d) e e) do artigo 55.º, aí se estabelecendo que aqueles que pretendem con-
tratar com a administração pública devem fazer prova do cumprimento das suas obrigações fiscais, quer 
no que diz respeito ao pagamento de impostos, quer no que especificamente se refere às contribuições 
para a segurança social. 

Nos termos do n.º 1 do artigo 208.º do CCP, o conceito de situação contributiva regularizada corresponde 
à inexistência de dívidas de contribuições, quotizações, juros de mora e de outros valores do contribuinte. 
Note-se que o n.º 2 do mesmo artigo admite a possibilidade de se considerar como situação regularizada, 
as situações de dívida, cujo pagamento prestacional tenha sido autorizado, assim como as situações em que 
tenha existido impugnação administrativa ou judicial, desde que tenha sido prestada garantia idónea. 

3.4 – Garantias de imparcialidade: a proibição da alínea j)

Este impedimento tem na sua génese a garantia da imparcialidade e igualdade de tratamento, não po-
dendo ser perspetivado como uma exceção ao princípio da concorrência, como a maioria dos impedimentos. 
Na verdade, considerando especificamente a ratio da alínea j) do artigo 55.º do CCP − que determina a exclu-
são obrigatória dos operadores económicos do procedimento que tenham prestado, direta ou indiretamente, 
assessoria e apoio técnico na preparação e elaboração das peças do procedimento − o bem jurídico que se 
pretende salvaguardar é, de facto, o da concorrência efetiva, excluindo do procedimentos os concorrentes 
que de alguma forma tenham uma vantagem sobre os outros, na medida em que tem um conhecimento 
privilegiado do procedimento, que pode influenciar a sua proposta e, desse modo, falsear a concorrência.

Neste sentido, tem entendido a nossa jurisprudência que “ocorre violação do princípio da imparciali-
dade sempre que sejam levados a cabo procedimentos que contenham o risco de consubstanciarem atu-
ações parciais, independentemente da demonstração efetiva de ter ocorrido uma atuação destinada a 
favorecer algum dos interessados em concurso, com prejuízo de outros. (…) tal entendimento dispensa a 
existência de provas concretas bem como o respetivo ónus de alegação, bastando-se com a existência de 
um mero risco de uma atuação parcial independentemente de demonstração efetiva, em ordem à ocorrên-
cia de violação do princípio da imparcialidade”: cfr. Acórdão do Tribunal Central Administrativo do Norte, 
de 16 de novembro de 2006, proferido no Processo n.º 00545/05.6BECBR, disponível in www.dgsi.pt.

Não obstante, este preceito tem sido de alvo de críticas, não só quanto à sua abrangência, fundada 
em grande medida pela imprecisão das expressões empregadas na sua formulação, mas também devido à 
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automaticidade da sua aplicação, pelo que o legislador em 2012, através do Decreto-Lei n.º 149/2012, de 
12 de julho, aditou na parte final da alínea em análise uma válvula de escape, exigindo a correlação entre 
aquela participação procedimental e o perigo de colocar em causa as condições normais de segurança.

Esta solução foi ao encontro daquilo que a jurisprudência comunitária vinha defendendo: nestas situa-
ções cabia à entidade adjudicante (ou aos outros concorrentes) demonstrar o facto da assessoria ou do apoio 
técnico anterior e ao concorrente a quem é imputado tal facto cabia demonstrar, em incidente procedimen-
tal, que nas circunstâncias do caso concreto, o conhecimento que não pode ter falseado a concorrência.10 

B - As causas de exclusão na Diretiva 2014/24

Nesta matéria, o legislador europeu optou por manter a já referida dicotomia patente na Direti-
va 2004/18, estabelecendo causas de exclusão obrigatórias e facultativas. No entanto, são algumas as 
alterações, sobretudo no que diz respeito ao alargamento das causas de exclusão e na enunciação de 
medidas de reabilitação.

Vejamos.

1 - Principais alterações às exclusões obrigatórias

No âmbito das exclusões obrigatórias, uma das principais alterações é a introdução de três novos tipos 
de delitos inabilitantes, nomeadamente, as infrações terroristas ou infrações relacionadas com atividades 
terroristas, o trabalho infantil e o tráfico de seres humanos. Dado o contexto sociocultural e as preocu-
pações com o aumento deste tipo de criminalidade, que muitas vezes suporta o modelo de negócio dos 
operadores económicos (como é o caso do trabalho infantil e precário), quanto a nós, a introdução destes 
tipos de crime só “peca por tardia”.

Em matéria de exclusão tendo por base o incumprimento de obrigações fiscais ou de contribuições 
para a segurança social, o legislador europeu entendeu revestir tais exclusões de caracter obrigatório sem-
pre que o incumprimento tiver sido determinado por decisão judicial ou administrativa.11

Apesar do carácter obrigatório destas causas de exclusão, a Diretiva 2014/24, à semelhança do que 
já acontecia anteriormente, permite a derrogação da obrigação de excluir a título excecional, por razões 
imperiosas de interesse público ou a proteção do ambiente. Não obstante, este artigo pouco acrescenta 
à diretiva de 2004, limitando-se a exemplificar alguns dos motivos que permitem afastar a obrigação de 
excluir e acentuar a tónica da excecionalidade desta derrogação.

 2 - Principais alterações às causas de exclusão facultativas

A Diretiva 2014/24, no artigo 57.º, n.º 4, vem introduzir alterações à lista de impedimentos existentes 
bem como formular novo impedimentos.

Uma das alterações introduzidas constantes da alínea b) do n.º 4 do artigo 57.º é a possibilidade de 
um operador económico insolvente (que à partida teria de ser excluído) poder participar no procedimen-

10  Neste sentido, para melhor desenvolvimentos cfr. Margarida Olazabal Cabral, “O artigo 55º, alínea j) do Código dos 
Contratos Públicos: mais vale ser do que parecer”, Revista dos Contratos Públicos, nº 1, janeiro-abril, 2011, CEDIPRE.

11  José Azevedo Moreira, “os Motivos…”, ob. cit., pág. 50.
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to de contratação pública, caso “a autoridade adjudicante tenha determinado que o operador económico 
em causa será capaz de executar o contrato, tendo em conta as regras e medidas nacionais aplicáveis à 
continuação da atividade”.

Este diploma introduz, ainda, pequenas alterações (poucos inovadoras) em matéria de falta profis-
sional grave [alínea c)] e incumprimento de obrigações em matéria social, ambiental e laboral [alínea a)].

Uma das principais inovações da Diretiva 2014/24, prevista na alínea g) do nº 6 do artigo 57º, é a 
possibilidade de excluir da contratação um operador económico que tenha “acusado deficiências significa-
tivas ou persistentes na execução de um requisito essencial no âmbito de um contrato público anterior, um 
anterior contrato com uma autoridade adjudicante ou um anterior contrato de concessão, tendo tal facto 
conduzido à rescisão antecipada desse anterior contrato, à condenação por danos ou a outras sanções 
comparáveis.” Estão em causa, nomeadamente, falhas na entrega ou execução, deficiências negativas do 
produto ou do serviço prestado que os tornem inutilizáveis para o fim a que se destinavam: cfr. conside-
rando n.º 11 da Diretiva. 

Salvo melhor entendimento, embora caiba aos Estados-membros proceder à densificação da norma e 
dos “conceitos imprecisos” que a constituem, consideramos que esta abertura poderá ter efeitos pernicio-
sos, sendo bastante provável o aumento do número de litígios em tribunal.12

Não obstante, apesar das dúvidas que subsistem, pretendeu o legislador, garantir a fiabilidade do ope-
rador económico e concomitantemente prevenir situações de eventual incumprimento.

3 – As alterações no anteprojeto

Para além das alterações que fomos já avançando ao longo da nossa análise, destaca-se, essencial-
mente, a manutenção da alínea b), o que contraria o entendimento do Tribunal de Justiça da União Euro-
peia, segundo o qual o conceito de falta profissional, engloba “qualquer comportamento culposo que tenha 
incidência na honorabilidade profissional do operador em causa e não apenas as violações das regras deon-
tológicas  na estrita aceção da profissão á qual pertence esse operador, que sejam constatadas pelo órgão 
previsto no quadro dessa profissão ou por uma decisão jurisdicional com força  de caso julgado”.13 Aliás, a 
nova Diretiva eliminou este impedimento, como um impedimento autónomo.  

Uma outra alteração resulta da consagração na Diretiva 2014/24 do incumprimento contratual ante-
rior: o mau desempenho de um operador económico na execução de um contrato público poderá consti-
tuir um fundamento de exclusão das suas propostas, em procedimentos pré-contratuais futuros. Em Por-
tugal, este impedimento encontrava já consagração legal na alínea f) do artigo 55.º do CCP. Sucede que, 
na versão conhecida do anteprojeto de alteração ao código, o incumprimento de contrato anterior passa a 
ter relevo por força do aditamento da alínea m) que não podem ser candidatos, concorrentes ou integrar 
qualquer agrupamento, as entidades que tenham sido objeto de sanção acessória de privação de participa-
ção em procedimentos pré-contratuais prevista no artigo 460.º pelo período da respetiva duração. O que 
significa que em vez de constituir, autonomamente, um impedimento, é operado por via da aplicação de 
uma sanção de proibição de participação, decisão legislativa que merece a nossa concordância tendo em 
conta que esta opção oferece maiores garantias, já que a aplicação de sanções pode ser escrutinada pelos 
nossos tribunais, garantindo assim uma medida mais justa e proporcional. 

12  Para mais e melhores desenvolvimentos Ana Rita Vieira Quinta Nova, “A exclusão de operadores económicos à luz da 
nova diretiva sobre os contratos públicos – o artigo 57.º, n.º 4, 1.º, parágrafo, alínea g)”, CEDIPRE ONLINE, nº 22, agosto, 2014. 

13   Acórdão de 13 de dezembro de 2013, Forposta, proc. C-465/11.
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O mesmo não podemos dizer a propósito da não transposição da derrogação contida no artigo 57º, n.º 

3 da Diretiva 2014/24, o qual estabelece que “caso a exclusão se afigure manifestamente desproporcionada, 

nomeadamente: quando se trata apenas de pequenos montantes de impostos ou contribuições para a segu-

rança social que não foram pagos; ou quando o operador económico foi informado do montante exato da sua 

dívida (por incumprimento das suas obrigações de pagamento de impostos ou de contribuições para a segu-

rança social) num momento em que não podia tomar as medidas previstas no n.º 2, terceiro parágrafo, antes 

de expirado o prazo de apresentação do pedido de participação ou, nos concursos públicos, o prazo de apre-

sentação da proposta”. Assim como da falta de previsão de prazos máximos de duração dos impedimentos.

Ora, tendo o código sido revisto pensamos que poderia o legislador ter aproveitado para ter ido mais 

longe nestas matérias, repensando o modelo de impedimentos e de causas de exclusão subjetiva.

4 - “Self cleaning”

Como vimos de tudo o quanto dissemos, em matéria de causas de exclusão o raciocínio é muito sim-

ples: como punição pela conduta ou práticas incompatíveis com o ordenamento jurídico – como sejam as 

práticas de corrupção, fraude e fuga ao fisco –, proíbe-se que os candidatos, concorrente ou empresas que 

tenham sido condenadas por sentença judicial a participar num procedimento pré-contratual público. 

Mas será que esta deve ser uma regra cega e automática ou podem os concorrentes ou candidatos so-

correrem-se de compromissos de integridade ou probidade, como forma de demonstrar a sua reabilitação?

O legislador comunitário, em 2014, veio dar resposta a esta preocupação crescente com a aplicação 

automática das causas de exclusão, e seguindo o sistema já enraizado em diversos Estados membros da UE, 

nomeadamente na ordem jurídica alemã através do instituto da Selbstreinigung14, consagrou o instituto do 

“self cleaning” ou “autolimpeza”, no artigo 57.º, n.º 6 da Diretiva 2014/24. O qual estabelece o seguinte: 

“[q]ualquer operador económico que se encontre numa das situações referidas nos n.os 1 e 4 pode fornecer 

provas de que as medidas por si tomadas são suficientes para demonstrar a sua fiabilidade não obstante a 

existência de uma importante causa de exclusão. Se essas provas forem consideradas suficientes, o opera-

dor económico em causa não é excluído do procedimento de contratação”.

De modo a restaurar a sua fiabilidade, o cocontratante deverá encetar um procedimento de auto-rea-

bilitação, assim, de modo a repor a sua “fiabilidade”, provando que (i) ressarciu ou que tomou medidas para 

ressarcir eventuais danos causados pela infração penal ou pela falta grave, (ii) esclareceu integralmente os 

factos e as circunstâncias através de uma colaboração ativa com as autoridades responsáveis pelo inquéri-

to e (iii) tomou as medidas concretas técnicas, organizativas e de pessoal adequadas para evitar outras in-

frações penais ou faltas graves. As medidas aqui elencadas deverão ser avaliadas e valoradas considerando 

a gravidade e as circunstâncias específicas da infração penal ou falta cometida. 15

Este mecanismo pode ser definido como a possibilidade de um determinado operador económico, 

impedido de participar em procedimentos de contratação pública por algum dos fundamentos previstos 

na legislação, adotar medidas que lhe permitam corrigir a sua conduta anteriormente censurada, readqui-

14  Sobre esta matéria Prieß and Stein, “Nicht nur sauber, sondern rein: Die Wiederherstellung der Zuverlässigkeit durch 
Selbstreinigung” (2008) NZBau 230.

15  Ainda, o corpo do artigo 57.º, n.º 6, da Diretiva 2014/24.

Voltar ao índice



DIREITO INTERNACIONAL E EUROPEU DA CONTRATAÇÃO PÚBLICA 116

rindo assim “o direito de participar em procedimentos de contratação pública”.16 Trata-se, assim, de uma 

garantia da proporcionalidade - de justa medida - entre a carga coativa decorrente da exclusão e o peso 

específico do ganho de interesse público que com tal medida se visa alcançar, possibilitando, que em de-

terminados casos e em função do tipo de impedimento, o candidato ou concorrente possam comprovar a 

sua reabilitação e arrependimento.17

Da breve análise deste n.º 6 do artigo 57.º da Diretiva 24/2014, particularmente, quanto às tarefas elen-

cadas, facilmente se denota a influência do regime de “self cleaning” em vigor noutros países europeus, seja 

pela confrontação com a jurisprudência seja pela análise da doutrina mais influente nesta matéria.

No anteprojeto esta matéria encontra-se consagrada no artigo 55.º- A, n.º 2, o qual estabelece que: 

2 - O candidato ou concorrente que se encontre numa das situações referidas no artigo anterior pode 

demonstrar que as medidas por si tomadas são suficientes para demonstrar a sua idoneidade para 

a execução do contrato, não obstante a existência objetiva de causa de exclusão, nomeadamente 

através de:

a) Demonstração de que ressarciu ou tomou medidas para ressarcir eventuais danos causados pela 

infração penal ou falta grave;

 b) Esclarecimento integral dos factos e circunstâncias por meio de colaboração ativa com as auto-

ridades responsáveis pelo inquérito; 

c) Adoção de medidas técnicas, organizativas e de pessoal suficientemente concretas e adequadas 

para evitar outras infrações penais ou faltas graves.

Desde logo, cumpre salientar que o enunciado exemplificativo corresponde na íntegra ao teor do arti-

go 57º, n.º 6, da Diretiva 24/2014. Nesta medida, os concorrentes ou candidatos devem esclarecer os fatos 

praticados e as responsabilidades de todas as pessoas envolvidas, de maneira compreensível e mais rápida 

possível. O esclarecimento completo é preponderante para que se possa analisar e ponderar adequada-

mente se as medidas que foram adotadas são adequadas.

Por outro lado, para além do esclarecimento é ainda necessário que seja demonstrado o ressarcimento 

dos danos provocados com a infração e adotadas medidas para evitar futuras infrações. Referimos, porém, 

que quanto ao requisito previsto na alínea c), embora não resulte diretamente da lei, consideramos que 

à data da apresentação do pedido de reparação, já devem ter sido tomadas, não sendo suficiente a mera 

promessa, ou seja, tem que existir provas de que as medidas já foram diligenciadas e os impactos das mes-

mas. Um último reparo para sublinhar que não foi estabelecida uma enumeração taxativa de elementos, 

pelo que a entidade adjudicante poderá solicitar outras provas ou elementos não referidos taxativamente.  

O legislador português optou por um sistema de apreciação casuística, aplicável em função de cada 

procedimento e dependente da discricionariedade da entidade contraente. Não obstante, apesar do 

Código nada dizer sobre a forma como devem ser apreciadas estas medidas de reabilitação, em nossa 

opinião, a valoração das mesmas pela entidade adjudicante, deve ter em linha de conta, pelo menos, 

dois pressupostos: i) um nexo causal entre as medidas tomadas e a gravidade da infração inabilitante e ii) 

o tempo decorrido desde a pratica dos factos conducentes ao impedimento. E, em nossa análise, deveria 

16  Cfr. Pedro Costa Gonçalves, Direito dos contratos Públicos, Almedina, Coimbra, 2016. 

17  Vide, por exemplo, os acórdãos Michaniki e Fabricom.
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até ser produzido pelo próprio Governo um conjunto de orientações técnicas, por forma a dar concertar 

posições por parte da administração.  

Em todo o caso, a consagração deste instituto terá importantes reflexos sobretudo para os casos de 

declaração de insolvência ou da aplicação de sanções acessórias de proibição, cuja aplicação stricto sensu 

tem consequências muito negativas para as pequenas e mádias empresas.

Em abono da verdade, embora sejam evidentes as vantagens que esta abertura traz, consideramos 

que atentas as consequências desta derrogação, em nosso entender, a decisão da entidade contratante 

deve ser rigorosa e devidamente fundamentada, devendo ser aplicada apenas quando seja possível com-

provar que esta opção é mais eficaz para os princípios de um mercado aberto, justo e razoável. Caso assim 

não seja, podemos correr o risco de fomentar práticas de corrupção a partir da própria atividade normativa.

III- CONCLUSÃO

Após esta breve exposição do regime das causas de exclusão no ordenamento jurídico português e das 

alterações a introduzir decorrentes da Diretiva 2014/24, cumpre tecer umas breves considerações finais. 

O legislador europeu através do regime das causas de exclusão pretendeu garantir a fiabilidade dos 

operadores económicos, o cumprimento dos contratos e dos princípios da igualdade e da concorrência. 

Além das causas de exclusão que gravitam o direito da contratação pública, o legislador procurou também 

executar políticas em matéria ambiental, laboral e social. 

Assim, concluímos que o regime de impedimentos (ou causas de exclusão) é essencial para garantir 

um justo acesso à contratação pública. Justa e proporcional terá também de ser a exclusão do operador 

económico, aliás esta preocupação com a proporcionalidade é patente na Diretiva 2014/24, “nomeada-

mente, na acrescida oposição a exclusões fundadas em infrações menores, na imposição de limites máxi-

mos à duração de uma situação de impedimento ou no reconhecimento expresso da possibilidade de um 

operador impedido se libertar dessas condições do recurso às chamadas medidas de self cleaning”18 . 

Com efeito, aplaudimos, também, o legislador nacional por consagrar expressamente a possibilidade 

(dentro de limites apertados e bem definidos) dos impedimentos poderem ser afastados através da repa-

ração em virtude de serem apresentadas provas de arrependimento, que podem incentivar a entidade 

contratante a reconhecer-lhe a sua confiabilidade a partir de então. 

A constituição da União Europeia tem nas suas bases a existência de um mercado aberto, plural e 

competitivo. Por isso, a aplicação de medidas de self-cleaning é uma necessidade que deriva destes pró-

prios princípios fundamentais, sendo a sua consagração na legislação um importante sinal de ponderação 

e proporcionalidade na aplicação destas medidas, uma vez que os vários propósitos das exclusões podem 

ser atingidos – diremos mesmo com maior efetividade – pelo afastamento de penalidades nos casos em 

que as medidas de self-cleaning são aplicadas.

18  José Azevedo Moreira, Os “Motivos…, ob. cit., pág. 82;
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1 Introduction

When unifying the public procurement rules in the European Union, many doctrines started to deve-

lop. One of these doctrines is the concept of in-house procurement. In-house procurement can be des-

cribed as a procurement contract that is awarded by a public authority to an entity of that public authori-

ty. From this, the distinction can be made between in-house procurement stricto sensu and largo sensu. 

Under the first, a public authority awards a contract to one of its own departments, which does not have 

legal personality. Under the second distinction, a public authority awards contracts to companies that are 

owned by the public authority and have legal personality.1

In this paper, the focus lies on in-house procurement largo sensu. Over the years, many questions 

have been raised when in-house procurement can give rise to exclude the application of the European 

public procurement rules. More specifically, the case law developments concerning the in-house doctrine 

is analysed. The European Court of Justice (ECJ) set precedent for the in-house exception in the famous 

Teckal case.2 As can be seen in the first paragraph, the Court gave here two conditions to be fulfilled before 

such exception can take place. One of these conditions is the similar control criterion. The emphasis in this 

paper lies on this criterion.

After Teckal, many cases have been brought before the ECJ, whose judgments clarified the initially 

established conditions. Since this paper is concerned with the similar control criterion, some of the im-

portant case law that underlie the development of this criterion is analysed in the second paragraph. 

Thereafter, the results of the codification of the in-house exception are discussed. Finally, the paper is 

concluded by a short conclusion.

1  T. Kaarresalo, ‘Procuring in-house: the impact of the EC procurement regime’, 8 Public Procurement Law Review (2008), p. 242.

2  Case C-107/98 Teckal Srl v. Comune di Viano [1999] ECR I-08121 (Teckal).

The case law developments  
of the in-house exception

Luísa Arruda 
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2 The start with the Teckal case

When assessing the developments in the in-house doctrine of the European Union, a landmark case 

is the Teckal case.3 In this case, the ECJ gave a substantial ruling on the in-house exception for the first time 

and opened the door for extending the in-house exception. Moreover, the case sets a general framework 

for the further legal development of in-house relations.

2.1 Case facts

In this case, the Italian municipality Viano awarded AGAC with the management of heating services for 

several municipal buildings without a prior tender.4 AGAC is a consortium instituted by several municipali-

ties that aims to manage energy and environmental services. The municipality of Viano is one of those mu-

nicipalities. The consortium has legal personality and operational autonomy, and is responsible for several 

public services in the gas and heating sector. 5

The private company Teckal, operating in the same sector as AGAC, objected to this procurement 

procedure and, therefore, started court proceedings.6 The Italian court requested the ECJ for a preliminary 

ruling. The question to be answered here was whether tasks assigned by a public entity to another entity 

which it (partly) owns, are subject to the public procurement rules, or whether the tasks can in these cases 

be awarded in-house.7

2.2 Judgment

The starting point of the court is that the Municipality of Viano, as a public entity, is in principle held 

to have a public tender for the heating services, since the contract meets the requirements of Directive 

93/368 to fall under the public procurement rules.9 This is even the case in the situation where a public enti-

ty aims to conclude a contract with a person related to that public entity. However, in its judgment, the ECJ 

makes an exception for following the European public procurement rules. For this exception to take effect 

two criteria must be met. Firstly, the public entity must have a similar control over the person concerned as 

it exercises over its own departments. Secondly, the essential part of the concerned person’s activities has 

to be carried out for the controlling public entity or entities.10

As clear as these two criteria might seem on the first glance, they still leave much room open for in-

terpretation. Hence, it is no surprise that this judgment, besides providing an extension for the in-house 

exception, also give rise to many discussions.

With regards to the similar control criterion, the question can be asked when such similar control is cons-

3  Case C-107/98 Teckal Srl v. Comune di Viano [1999] ECR I-08121 (Teckal).

4  Teckal, para. 17.

5  Teckal, para. 12.

6  Teckal, para. 21-22.

7  Teckal, para. 23-25.

8  Directive 93/36 of the Council of 14 June 1993 on coordinating procedures for the award of public supply contracts, 
[1993] OJ L 199.

9  Teckal, para. 46-50.

10  Teckal, para. 50.
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tituted. For example, the term ‘control’ can have different meanings.11 Furthermore, the judgment does not 

clarify whether a person owned by several entities can comply with the similar control requirement.12

Also the second criterion gave rise to debate. Both the terms ‘essential part’ and ‘activity’ can be un-
derstood in different ways. ‘Activity’ has a quantitative as well as a qualitative side. The quantitative side 
relates to the turnover made by the company, whereas the qualitative side is concerned with the kind of 
business the person is involved in. The Teckal case does not specify about any of these aspects.13

Further case law of the ECJ gives more guidance to the interpretation and application of these criteria. 
In the following paragraph some of these cases concerning the first criterion are highlighted and explained.

3 Further case law developments

After the Teckal case, the ECJ has ruled on many other cases concerning the interpretation and appli-
cation of the in-house protection. In this paragraph some of these important cases are discussed that will 
clarify the understanding of the previously discussed similar control criterion. 

3.1 Stadt Halle

To start with, the preliminary ruling of Stadt Halle gives clarification on whether the in-house exemp-
tion extends to companies that are partly owned by a public entity and partly by private actors.14 In this 
case, the German city Halle awarded a contract for waste disposal to a company called RPL Lochau.15 The 
City of Halle owned 75.1 percent of the company’s capital, whereas the remaining 24.9 percent was owned 
by a private limited liability company.16 Within the company, decisions are taken by either simple majority 
or by a qualified majority of 75%.17 A third party, TREA Leuna, interested in the contract, started legal pro-
ceedings, claiming that the City of Halle did not comply with European public procurement rules by not 
having a public tender.18 The City of Halle defended that it exercised control over Lochau, and the award of 
the contract was therefore an in-house operation.19

One of the questions referred to the ECJ was whether the European public procurement rules apply 
when the contract is awarded to a company majority owned by a public entity, and minority owned by a pri-
vate party.20 In answer to this, the ECJ repeated its starting point of Teckal that, in principle, a public body is 
subject to public procurement rules when awarding a contract to a publicly owned company, and repeated 
that there is an exception when the similar control criterion and activity criterion are met.21

11  K. Weltzien, ‘Avoiding the procurement rules by awarding contracts to an in-house entity - scope of the procurement 
directives in the classical sector’, 5 Public Procurement Law Review (2005), p. 246-248.

12  K. Weltzien, ‘Avoiding the procurement rules by awarding contracts to an in-house entity’, p. 248.

13  K. Weltzien, ‘Avoiding the procurement rules by awarding contracts to an in-house entity’, p. 248-250.

14  Case C-26/03 Stadt Halle v. TREA Leuna [2003] ECR I-00001 (Stadt Halle).

15  Stadt Halle, para. 14.

16  Stadt Halle, para. 15.

17  Stadt Halle, para. 16.

18  Stadt Halle, para. 17.

19  Stadt Halle, para. 18.

20  Stadt Halle, para. 20.

21  Stadt Halle, para. 47 and 49.
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The ECJ held that the similar control criterion cannot be fulfilled if the concerned company is partly 
owned by private actors, even if the private actor only has a minority of the company. The public entity 
can in these cases never exercise a similar control over the company as over its own departments.22 This is 
because any private capital involved in the company gives rise to private interest considerations, which can 
be contrary to the public interest considerations of the public entity.23 Moreover, not having a public tender 
for a ‘semi-public’ company infringes the principles of undistorted competition and equal treatment.24

In conclusion, the European public procurement rules apply where a public body wants to conclude a 
contract with a company legally distinct from it, which is co-owned with one or more private undertakings, 
even if the public body owns the majority of the company.25

Some seem to review this judgment of the Court as rather strict. It does not seem to allow any excep-
tions to the no private capital rule, even if the private ownership would only be 1 or two percent.26 Rema-
rkable in this context is, however, that the Advocate-General takes a more flexible approach in concluding 
that private capital in the company does not per se prevent the public entity to have similar control over 
the company.27

3.2 Coname

To continue, the Coname case is about the Comune of Cingia de’ Botti, which had concluded a contract 
with Coname for the award of services for the maintenance, operation and monitoring of the methane 
gas network.28 After the contractual period with Coname had ended, Coname received a letter from the 
Commune stating that the municipal council had entrusted the contract to Padania Acque SpA, a company 
whose share capital is predominantly public. It is owned by the province of Cremona and almost all of its 
municipalities, of which the Commune held 0.97 percent.29 Coname objected to this procedure, stating 
that the Commune should have held a public tender for the award of the contract.30

One of the points the ECJ had to decide on was whether the already set criteria for the in-house 
exception also apply to concessions, which, at the time of the judgment, did not fall under the European 
public procurement directives. The Court found in this case that the Commune’s 0.97 percent shareholding 
in Padania does not, by itself, justify the omission of a public tender.31 The share of the Commune is too 
small to exercise any effective control over the public service.32 The ECJ finds that a company like Padania, 
that is partly open to private capital, should not be treated in the same way as a company controlled by a 
municipality or city that manages a public service on an in-house bases.33

22  Stadt Halle, para. 49.

23  Stadt Halle, para. 50.

24  Stadt Halle, para. 51.

25  Stadt Halle, para. 52.

26  A. Brown, ‘Application of the Procurement Directives to contracts awarded by public bodies to subsidiaries and the scope 
of the Remedies Directive: a note on case C-26/03, Stadt Halle’, 3 Public Procurement Law Review (2005), p. 75-76.

27  Opinion of Advocate General Stix-Hackl of 23 September 2004 in Case C26/03 Stadt Halle v. TREA Leuna [2003] ECR 
I-00001 (Stadt Halle), para. 96(2).

28  Case C-231/03 Consorzio Aziende Metano (Coname) v. Comune di Cingia de’ Botti [2005] ECR I-07287 (Coname), para. 4.

29  Coname, para. 5.

30  Coname, para. 7.

31  Coname, para. 23.

32  Coname, para. 24.

33  Coname, para. 26.
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In conclusion, the in-house exception does not apply to companies majority owned by public bodies in 

which the concerned public entity only has 0.97 percent of the company’s shares.34

The Coname case seems to allow the criteria set out in Teckal for concessions as well.35 This is contrary 

to the Advocate-General’s conclusion. Her opinion is that the Teckal exception could not apply under the 

Treaty, but only under the Directives.36 All in all, even though in this case the in-house procurement was 

not accepted, it opens the door to a Teckal like in-house exemption for concessions, and is in line with the 

previous judgment in the Stadt Halle case.37

3.3 Parking Brixen

In Parking Brixen, the Italian municipality of Brixen entitled its completely owned company Stadtwerke 

Brixen AG with the management of two parking lots for the period of nine years.38 The private company Pa-

rking Brixen GmbH started court proceedings against the municipality and the company Stadtwerke Brixen 

for not following the public procurement directives.39

The Court starts by saying that the Teckal exception does not automatically apply to public service 

concessions, which by the time of the case fell outside the scope of the public procurement directives.40 

However, the Court transposes these conditions in order for them to apply to the principles which relate to 

public service concessions, since these are also performed in the public interest.41

Stadtwerke Brixen was a municipal body whose aim was to provide uniform and integrated provision of 

local public services. The municipality exercised control over the company’s activities by, amongst others, set-

ting out the general guidelines.42 However, the company Stadtwerke Brixen was subject to reorganisation and 

was becoming more market oriented, whereby the municipality’s control would decrease. The company was, 

for example, opening up to other, private, capital and significant powers were conferred on its Administrative 

Board.43 Since the concessionaire could start to act so independently from the municipality, the municipality 

cannot be exercising a control over Stadtwerke Brixen that similar to that over its own departments.44 There-

fore, the contract cannot be seen as an in-house award to which EU law does not apply.45

34  Coname, para. 28.

35  A. Brown, ‘Transparency obligations under the EC Treaty in relation to public contracts that fall outside the procurement 
Directives: a note on C-231/03, Consorzio Aziende Metano (Coname) v Comune di Cingia de’ Botti’, 6 Public Procurement Law 
Review (2005), p. 158-159.

36  Opinion of Advocate General Stix-Hackl of 21 July 2005 on Case C-231/03 Consorzio Aziende Metano (Coname) v. Co-
mune di Cingia de’ Botti [2005] ECR I-07287 (Coname), para. 93.

37  A. Brown, ‘Transparency obligations under the EC Treaty in relation to public contracts that fall outside the procurement 
Directives’, p. 158-159.

38 Case C-458/03 Parking Brixen GmbH v. Gemeinde Brixen & Stadtwerke Brixen AG [2005] ECR I-08585 (Parking Brixen), para. 12.

39  Parking Brixen, para. 27.

40  Parking Brixen, para. 60.

41  Parking Brixen, para. 61-62.

42  Parking Brixen, para. 66.

43  Parking Brixen, para. 67.

44  Parking Brixen, para. 70.

45  Parking Brixen, para. 71.
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In conclusion, the in-house exception does not apply where the publicly owned company can act too 

independently from the public body so the public body does not have a similar control over the company 

like it as over its own departments.46

In Parking Brixen the ECJ builds on the previous Coname case, by applying the same Teckal conditions 

to public service concessions. The Court maintains by its judgment a strict interpretation of the similar con-

trol requirement by, in certain instances, also excluding publicly owned companies that are subject to reor-

ganisation to become more market oriented.47 This can be viewed as a defence mechanism to prevent abu-

se by public entities of the Teckal exception, even when the contract at that time was awarded in-house.48

3.4 Carbotermo

The Carbotermo case is quite an iconic case in the development of the similar control criterion and builds 

further on its preceding case law.49 Here the Comune di Busto Arsizio had a public tender for the procurement 

of the supply of fuel and for the maintenance, modification and upgrading of heating installations in that 

municipality’s building.50 Carbotermo, a company specialising in energy supply and heating management, 

submitted a tender.51 However, the Commune decided to withdraw the call for public tender and directly 

awarded the company AGESP with the contract.52 AGESP is a company that specialises amongst others in the 

sectors of gas, electricity and heating, and is owned completely by AGESP Holding.53 AGESP Holding is in turn 

a joint stock company that is owned for 99.98 percent by the Commune. The remaining shares are owned by 

other municipalities.54 After AGESP was awarded with the contract, the company contracted several private 

undertakings to execute parts of the agreement with the Commune.55 Carbotermo brought the case to the 

Italian court, with one of the claims being that the Commune could not have similar control over the company 

AGESP since it only owns a share of its holding company, and AGESP has full autonomy.56

One of the questions to be answered by the ECJ in this case was whether the Commune exercised si-

milar control over the company AGESP.57 The Court starts by recognising that AGESP Holding is publicly ow-

ned and that the Commune is a majority shareholder of that company. Furthermore, AGESP holding owns 

a hundred percent of the company AGESP’s shares, and there are restrictions as to the participation of 

private capital.58 However, with reference to the Parking Brixen case, all legislative provisions and relevant 

circumstances have to be taken into account when determining whether the Commune exercises similar 

46  Parking Brixen, para. 72.

47  J. Berns, ‘Inbesteden nog slechts in enkele gevallen toegestaan’, B&G (2006), https://www.europadecentraal.nl/wp-
content/uploads/2013/01/Inbesteden-nog-slechts-in-enkele-gevallen-toegestaan.pdf.

48  C.H. Bovis, EU Public Procurement Law (Elgar European Law, Cheltenham, 2012), p. 328.

49  Case C-340/04 Carbotermo Spa & Consorzio Alisei v. Comune di Busto Arsizio & AGESP SpA [2006] ECR I-04137 (Carbotermo).

50  Carbotermo, para. 21.

51  Carbotermo, para. 8 and 22.

52  Carbotermo, para. 23-25.

53  Carbotermo, para. 16-17.

54  Carbotermo, para. 10.

55  Carbotermo, para. 26.

56  Carbotermo, para. 27-28.

57  Carbotermo, para. 30.

58  Carbotermo, para. 34-35.
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control. The contracting authority should have control and influence over the tenderer’s decisions, besides 

holding, alone or together with other public bodies, all of the company’s shares.59

In casu, the Board of Directors of both AGESP Holding and the company AGESP enjoy broad powers 
for the ordinary and extraordinary management of the company, whereas the Commune’s control over the 
holding company is considerably limited.60 Furthermore, it can only issue influence over AGSEP indirectly 
through the holding company.61 Consequently, the Commune does not exercise a similar control over AG-
SEP as over its own departments and is therefoer not allowed to award AGSEP directly with the contract.62

This judgment confirms the strict interpretation that just public ownership of a company is not su-
fficient to fulfil the similar control criterion, as has been established in Parking Brixen. Exercising control 
through an intermediate cannot constitute similar control. Furthermore, this case confirms that shared 
control over a publicly owned company can qualify as similar control.63

3.5 Coditel Brabant

Continuing, the ECJ ruled on the application of the similar control criterion in the Coditel Brabant 
case.64 This case is about the Municipality of Uccle, which was a member of Brutélé, an inter-municipal co-
operative that was responsible for the Municipality’s management of its cable television network.65 Brutélé 
only has municipalities as members and is not open to private members. Moreover, its governing council 
consists of representatives of the cooperating municipalities and enjoys broad powers.66 To continue, Bru-
télé carries out the essential part of its activities with its members.67 The Municipality had to subscribe for a 
number of shares in Brutélé and had the option to unilaterally withdraw from the cooperative at any time.68

The question to be answered by the Court was here whether the Municipality of Uccle could join a 
cooperative like Brutélé without having a public tendering procedure first.69 The Court starts by concluding 
that, considering that the capital is not held by private members, the composition of the decision-making 
bodies and the extent of the powers conferred on the governing council, the control exercised by the munici-
palities in Brutélé may be regarded as being a similar control to that exercised over their own departments.70

The Court continues to evaluate whether this control should be exercised by the individual public bo-
dies or whether it can be exercised jointly by them. The ECJ recalls its previous case law here, saying that 
the similar control criterion may be satisfied when the control is exercised jointly.71 The control exercised 

59  Carbotermo, para. 36-37.

60  Carbotermo, para. 38.

61  Carbotermo, para. 39.

62  Carbotermo, para. 40 and 47.

63  F. Avarkioti, ‘The application of EU public procurement rules to “in house” arrangements’, 1 Public Procurement Law 
Review (2007), p. 31.

64  Case C‑324/07 Coditel Brabant SA v. Commune d’Uccle & Région de Bruxelles-Capitale [2008] I-08457 (Coditel Brabant).

65  Coditel Brabant, para. 13.

66  Coditel Brabant, para. 16.

67  Coditel Brabant, para. 18.

68  Coditel Brabant, para. 15.

69  Coditel Brabant, para. 22.

70  Coditel Brabant, para. 29-41.

71  Coditel Brabant, para. 44-45.
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must be similar, not necessarily identical, to the control exercised over the public body’s own departments. 
In that regard, the exercised control must be effective but not necessarily performed individually.72

Furthermore, the Court considers that requiring the control to be exercised individually could result 
in competition in a group composed of public authorities, which would not be consistent with EU public 
procurement rules.73 The possibility for public entities to use their own resources to execute their public 
tasks may be exercised in cooperation with other public authorities.74 The fact that the decision-making 
is made collectively, is in that regard not of importance.75 According to the Court, this decision does not 
interfere with Coname, because the public authority’s share in the company was too small to have any 
control over the concessionaire.76

In conclusion, ‘where a public authority joins an intercommunal cooperative of which all the members 
are public authorities in order to transfer to that cooperative society the management of a public service, 
it is possible, in order for the control which those member authorities exercise over the cooperative to be 
regarded as similar to that which they exercise over their own departments, for it to be exercised jointly by 
those authorities, decisions being taken by a majority, as the case may be.’77

The importance of this case lies in the confirmation that public authorities can jointly exercise similar 
control over the concessionaire when cooperating together, notwithstanding the autonomous aspects of 
the cooperation’s management. The decisions may be taken by majority vote.78

3.6 Econord

In the following case, the Econord case, the Cumune di Varese set up Aspem for the management of 
public services, mostly public hygiene services, in the municipality as an in-house provider. The Commune 
almost wholly owned, and therefore controlled, Aspem.79 The remaining shares were owned by other mu-
nicipalities in the region.80 The Commune and the other municipalities set up a shareholders’ agreement 
that gave the municipalities the right to be consulted, to appoint a member of the supervisory council and 
to nominate a member of the management board.81 Because of this, two municipalities, the Comune di 
Cagno and the Comune di Solbiate, regarded the conditions for an in-house award to have been met. The-
refore, they awarded Aspem directly with the contract for public hygiene services. Econord did not agree 
with the course of this process, claiming that both municipalities did not have similar control over Aspem.82

In order to rule on the matter at hand, the Court starts by reaffirming its existing case law. For there 
to be similar control, the contracting authority must be able to influence that entity’s decisions. Its powers 

72  Coditel Brabant, para. 46.

73  Coditel Brabant, para. 47-48.

74  Coditel Brabant, para. 49.

75  Coditel Brabant, para. 51.

76  Coditel Brabant, para. 52.

77  Coditel Brabant, para. 54.

78  C.H. Bovis, EU Public Procurement Law, p. 327; K. Pedersen, ‘Commission v Germany - a new approach to in-house pro-
viding?’, 1 Public Procurement Law Review (2010), p. 35.

79  Cases C‑182/11 and C‑183/11 Econord SpA v. Comune di Cagno (C-182/11) & Comune di Varese & Comune di Solbiate 
(C-183/11) & Comune di Varese [2012] (not published) (Econord), para. 9.

80  Econord, para. 11.

81  Econord, para. 12.

82  Econord, para. 13.
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must be of decisive influence over both the strategic objectives and the significant decisions of that entity. 
Consequently, the control over the entity must be both structural and functional, but also effective.83 The 
Court continues by acknowledging that this power can by exercised jointly by public bodies.84 Therefore, 
in this case it is essential to verify whether the signing of the shareholders’ agreement enables the two 
municipalities to contribute effectively to the control of Aspem.85

The conclusion of the court is that a public entity being a minority shareholder is not precluded from 
exercising similar control. It is essential that the public entities jointly exercise control similar to the control 
over their own departments, which requirement is fulfilled when each of those authorities both hold capi-
tal in the entity and play a role in its managing bodies.86

This case has been important as it provides more insight as to when similar control is exercised. The 
fact that the control to be similar must be effective had already been established. However, this case con-
firms that playing a role in the company’s managing bodies can be regarded as exercising effective control.

3.7  Datenlotsen

The final case Datenlotsen is about the Technical University of Hamburg, which is a higher education 
establishment of the City of Hamburg, governed by public law. The University wanted to purchase an IT 
system for higher education management which resulted in the University comparing the IT systems de-
veloped by Datenlotsen Informationssysteme GmbH and HIS. The outcome of the comparison was the 
University choosing to purchase HIS’s system.87 HIS is a limited company governed by private law. However, 
one third of its capital is owned by Germany and two thirds by the sixteen German Länder. The City of 
Hamburg’s share corresponds with 4.16 percent of that capital. The company’s aim is to support higher 
education establishments and the competent authorities to fulfil their higher educational role.88

To continue, HIS’s supervisory board consists of members appointed by both the Conference of Minis-
ters of the Länder and the Conference of Rectors of the higher education establishments. Also a part of the 
board of trustees exists of members from the Conference of Ministers of the Länder.89

According to the University, even though there is no relationship of control between both bodies, the 
similar control criterion is fulfilled since both the University and HIS are under the control of the City of 
Hamburg.90 Datenlotsen Informationssysteme GmbH is not convinced by this argument and the manner of 
award of the contract and starts legal proceedings.91

The Court sees no reason in acknowledging the existence of similar control, since there is no relationship 
of control between the University and HIS; there is no ground to accept an in-house exception here.92 Mo-
reover, the Court considers that the City of Hamburg does not exercise similar control over the University, 

83  Econord, para. 27.

84  Econord, para. 28-30.

85  Econord, para. 32.

86  Econord, para. 33.

87  Case C‑15/13 Technische Universität HamburgHarburg & HochschulInformationsSystem GmbH v. Datenlotsen Informa-
tionssysteme GmbH [2014] (not published) (Datenlotsen), para. 9.

88  Datenlotsen, para. 10.

89  Datenlotsen, para. 11.

90  Datenlotsen, para. 12.

91  Datenlotsen, para. 13.

92  Datenlotsen, para. 28-29.
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as the City’s control only extends to part of its activity, being the matters of procurement.93 Because of this, 
the Court did not see reason to examine whether the in-house exception can apply horizontally. Horizontal 
in-house transactions are situations ‘in which the same contracting authority or authorities exercise similar 
control over two distinct economic operators, one of which awards a contract to the other.’94

Even though the ECJ did not directly rule on the matter in casu, it can still be deemed remarkable that 
the Court addressed the possibility of indirect control. Some concluded from this, that the Court might in 
principle not be opposed to extending the Teckal criteria to sister entities. All in all, this case gave rise to 
many discussions and speculations.95

3.8  Comments

As can be concluded from the cases analysed before, the ECJ maintains a strict interpretation of the 
similar control criterion and does not easily accept in-house procurement. This can be explained by the 
circumstance that one of the principal objectives of the European Union are the free movement of goods 
and services and undistorted competition in all Member States. This entails that the Member States and 
their public bodies have the obligation apply European rules when the conditions are satisfied. With the 
Teckal case, the Court opened a door to exceptionally not applying European public procurement rules. 
Since this is an exception to the application of European Union law, the in-house exception has a narrow 
explanation and a strict interpretation. Furthermore, the party seeking to rely on the in-house exception 
carries the burden of proof.96

4 European codification

Article 12 of the currently applicable Directive 2014/24 can be seen as a codification of the in-house 
exception that has been established by the afore mentioned case law.97 This does not mean that these 
case law developments, which happened before the Directive 2014/24 entered into force, are of no signi-
ficance. To the contrary, paragraph 31 of the Directive’s preamble states that the clarifications concerning 
the applicability of the Directive to contracts concluded within the public sector should be guided by the 
principles set out in the relevant case law of the ECJ.

The starting point of Article 12 is that the in-house exception does not automatically apply where a 
contract is concluded between two public authorities. However, the application of the public procurement 
rules should in turn not interfere with the right of public authorities to use their own resources to perform 
the public service tasks conferred on them. This is in line with the ECJ’s case law.98

93  Datenlotsen, para. 31-32.

94  Datenlotsen, para, 33.

95  D. McGowan, ‘Can horizontal in-house transactions fall within Teckal? A note on case C-15/13, Technische Universitat 
Hamburg-Harburg, Hochschul-Informations-System GmbH v Datenlotsen Informationssyteme GmbH’, 5 Public Procurement Law 
Review (2014), p. 6; J. Falle, ‘Hamburg again: shared services and public sector cooperation in the case of Technische Universitat 
Hamburg-Harburg v Datenlotsen Informationssysteme GmbH’, 5 Public Procurement Law Review (2014), p. 127-128.

96  T. Kaarresalo, ‘Procuring in-house: the impact of the EC procurement regime’, p. 246-247.

97  Directive 2014/24 of the European Parliament and the Council of 26 February 2014 on public procurement and repeal-
ing Directive 2004/18, [2014] OJ L 94/65.

98  J. Wiggen, ‘Directive 2014/24/EU: the new provision on co-operation in the public sector’, 3 Public Procurement Law 
Review (2014), p. 84.

Voltar ao índice



UNIVERSIDADE DE LISBOA129

The Article deals with the situation whereby one single contracting authority controls the provider of 
goods, works or services, the cooperation in horizontal and reverse vertical constellations and the situa-

tion where control is exercised jointly by several contracting authorities.

4.1  Similar control

An explanation of the similar control criterion is also provided for in the Article. A contracting exer-

cises a control similar to that which it exercises over its own departments when ‘it exercises a decisive 

influence over both strategic objectives and significant decisions of the controlled legal person. Such 

control may also be exercised by another legal person, which is itself controlled in the same way by the 

contracting authority.’99

In essence, this is a codification of the Court’s case law. However, the provision also clarifies and 

changes the existing case law. Firstly, the Article keeps silent about the participation of indirect private 

capital. The European case law suggested that any participation, either directly or indirectly, of private 

capital prevents the public authority from exercising similar control. The new Article seems to suggest 

that the participation of indirect private capital could still constitute similar control.100

Secondly, the provision expresses that the similar control can be exercised through an intermediate 

in a vertical manner, for example from a mother company to a daughter company. This is different from 

what was decided in the Carbotermo case. This new definition clarifies that it is sufficient that the con-

tracting authority controls the legal person to which the contract is assigned indirectly in order to fulfil 

the control criterion.101

4.2  Joint control

To continue, Article 12 also allows for similar control to be exercised jointly as has also been establi-

shed by the ECJ’s case law.102 This paragraph relates to the similar control provision of the first paragraph, 

as discussed before. However, regarding to the joint control, there are still some notes to be made.

The Article provides a cumulative list of requirements that must be fulfilled in order for joint control 

to be regarded as similar control:

i) ‘the decision-making bodies of the controlled legal person are composed of representatives of 

all participating contracting authorities. Individual representatives may represent several or all of 

the participating contracting authorities;

ii) those contracting authorities are able to jointly exert decisive influence over the strategic objec-

tives and significant decisions of the controlled legal person; and

iii) the controlled legal person does not pursue any interests which are contrary to those of the 

controlling contracting authorities.’

99  Directive 2014/24, Article 12 para. 1.

100  J. Wiggen, ‘Directive 2014/24/EU: the new provision on co-operation in the public sector’, p. 85.

101  J. Wiggen, ‘Directive 2014/24/EU: the new provision on co-operation in the public sector’, p. 86-87.

102  Directive 2014/24, Article 12 para. 3.
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This list can be regarded as a codification of the existing case law. However, the first point can be 

seen as restricting the joint control possibility, since it transformed a factual circumstance of the Coditel 

Brabant case into a mandatory requirement. Nevertheless, it provides a clear enough safeguard against 

evasion of the rules.103

5 Conclusion

The aim of this paper is to analyse the development of the similar control criterion by considering 

existing European case law. From this case law several clarifications of this principle can be distinguished. 

Firstly, any form of private capital, either direct or indirect, prevents such similar control to be constituted. 

Secondly, where a public body intends to rely on the in-house exemption, it does not only need to have a 

share in the company, but also to have effective control in the company’s strategy and decisions. Finally, the 

similar control can be exercised by the public authority either individually or jointly.

Article 12 of Directive 2014/24 codifies grosso modo these case law developments. However, as to 

some aspects it modified the existing rules or clarified them. Nevertheless, this provision is still not entirely 

clear and is therefore still subject to further developments. The end result is that the in-house exception is 

based on a framework of a strict set of rules.
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1. Introdução 

Como todos sabemos, o Planeta Terra está em perigo.  

Os recursos naturais que o mesmo possui não conseguem acompanhar a urgência e o ritmo intenso 
a que a espécie humana os despende. É imperativo não virar costas a esta realidade e tomar medidas que 
possam revertê-la, sob pena de as consequências serem demasiado onerosas, ou mesmo irreversíveis, para 
as gerações futuras. 

Nesta longa e difícil batalha pela salvação do nosso planeta, a Contratação Pública pode representar um 
papel fundamental. 

As compras públicas constituem uma grande “fatia de negócio” para as empresas portuguesas e eu-
ropeias, tendo nesse sentido um grande impacto a forma como as entidades públicas compram e quais os 
critérios pelos quais se regem.  

Não é possível, contudo, ignorar que a Europa ainda agora começa a dar os primeiros passos na crise econó-
mica que recentemente a assolou, e que comprar produtos “verdes” significa, muitas vezes, comprar mais caro. 

Conciliar a necessidade de as entidades públicas comprarem ao menor custo possível e ainda assim 
tomarem em consideração critérios ambientais e, num sentido ainda mais amplo, o princípio do desenvolvi-
mento sustentável, é o grande desafio. 

É inquestionável o contributo da União Europeia, tanto ao nível jurisprudencial como legislativo, para o 
fomento da Contratação Pública Ecológica, visando um mundo mais sustentável, mas estará a legislar-se e a 
actuar-se a um ritmo suficiente veloz para salvar o nosso planeta?

Terão as chamadas novas Directivas ou Directivas de 2014 ido longe o suficiente, ou ter-se-á perdido 
uma oportunidade de ir mais além?

1  Texto elaborado em 15 de setembro de 2016, revisto a 15 de julho de 2017.

A contratação pública ecológica
O importante contributo da União Europeia.1

Maria Filipa Silva 
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2. O poder influenciador da Contratação Pública no fomento do pensamento ecológico e da 
sustentabilidade. 

A Contratação Pública pode ser definida como o processo pelo qual as autoridades públicas adquirem 
produtos e serviços a empresas.2

Segundo dados oficiais da União Europeia, anualmente, mais de 250 000 autoridades públicas na UE 
gastam cerca de 14% do PIB na compra de serviços, obras e fornecimentos. Em muitos sectores - como a 
energia, os transportes, gestão de resíduos, protecção social e prestação de serviços de saúde ou educa-
ção - as autoridades públicas são mesmo os principais compradores.

É, assim, incontornável o peso da Contratação Pública na União Europeia, pelo que a mesma pode e 
deve ser utilizada para influenciar e sensibilizar o mercado comunitário para preocupações ecológicas, na 
direcção de um planeta mais sustentável.  

Fazendo uso do seu poder de compra para escolher produtos e serviços mais amigos do ambiente, as 
entidades públicas contribuem de modo muito considerável para uma contratação pública orientada por 
critérios ecológicos – o que a UE chama de Green Public Procurement ou Contratação Pública Ecológica. 

Ao ajudar a estimular a procura por produtos e serviços mais “verdes”,   que de outra forma teriam 
sérias dificuldades em ganhar espaço no mercado comunitário, a Green Public Procurement é, por sua 
vez, um forte estímulo para a eco-inovação. 

As empresas sentem-se, assim, impelidas a investigar e a conseguir produtos mais eficientes, tornam-
-se mais inovadoras e competitivas.  

O caminho para conseguir fomentar uma União Europeia mais ecológica passa, cremos, por introdu-
zir critérios ecológicos nos cadernos de encargos. Esses critérios podem ser introduzidos em várias das 
fases da formação do contrato: podem integrar as especificações técnicas do produto a adquirir (podendo 
incluir requisitos relacionados com métodos de produção, requisitos de performance, etc.) ou podem 
integrar os critérios de adjudicação (pela valoração em caso de cumprimento de determinados requisitos 
de ordem ambiental ou, inversamente, pela desvaloração por incumprimento dos mesmos).

Seja como for, o caderno de encargos tem de ser claro e transparente, e terão de ser tidos em conta 
os critérios estabelecidos pelo relevantíssimo Acórdão, que abaixo analisaremos, Concordia Bus. 

De todo o modo, diremos já que a introdução de critérios ecológicos na formação de um contrato 
público no espaço comunitário só será legítima se forem sempre respeitados os princípios do Tratado 
de Lisboa, em particular o princípio da igualdade e da não discriminação, o princípio da transparência 
e o da proporcionalidade. 

Necessário é dizer também que, para que a Contratação Pública Ecológica possa ser implementada 
eficazmente na UE é preciso que sejam estabelecidos critérios claros e transversais relativamente ao que 
se poderá considerar como produtos e serviços mais ecológicos. Orientações sobre como comprar “ver-
de” – Buying Green! – são dadas pelo manual que a UE tem preparado para orientar as entidades públicas 
na compra de produtos e serviços amigos do ambiente. 3

2  Definição que se pode encontrar no sítio da Comissão Europeia (https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-
procurement_en): “Public procurement refers to the process by which public authorities, such as government departments or 
local authorities, purchase work, goods or services from companies. Examples include the building of a state school, purchasing 
furniture for a public prosecutor’s office and contracting cleaning services for a public university.”

3  Vide Green Public Procurement, Comissão Europeia- http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
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Dada a pesada factura da energia externa consumida pela UE, a Green Public Procurement é uma 
ferramenta importante para ajudar a reduzir a despesa, favorecendo uma menor dependência externa e 
um consumo mais sustentável.

Com Carlos Sérgio Madureira Rodrigues, consideramos que é um imperativo da Contratação Pública 
que esta contenha uma vertente de responsabilidade ambiental por lidar com fundos públicos e pelo seu 
poder altamente influenciador já referido. 

3. Os critérios de adjudicação 

A entidade adjudicante pública nas suas compras pode utilizar um de dois critérios de adjudicação: 
i) O da proposta economicamente mais vantajosa; ii) O do preço mais baixo4; 

O segundo critério é claro. Neste, não há espaço para quaisquer outras considerações: a adjudicação 
é simplesmente feita à proposta mais barata.  

A haver preocupações ambientais, as mesmas terão de estar definidas nas especificações técnicas. 5

É no primeiro critério, o da proposta economicamente mais vantajosa, que poderão ser incluídas 
outras preocupações - ironicamente, e apesar da designação - não puramente económicas, como é o 
caso do meio ambiente, mas não só, cabendo aqui outras não menos importantes, como preocupações 
sociais, visando uma sociedade mais sustentável na sua tríade: desenvolvimento económico, protecção 
do ambiente e coesão social.6 

Apesar de ser uma via sedutora, a opção pelo critério do preço mais baixo pode revelar-se uma 
falsa promessa.  

Além de ser uma solução que não se coaduna com a necessidade de percorrer o caminho da sus-
tentabilidade, não se pode negar que um preço baixo muitas vezes poderá ocultar problemas com o 
produto ao longo da vida útil do mesmo (qualidade inferior, elevados custos de manutenção, maior 
dispêndio de energia, etc.).

A proposta economicamente mais vantajosa é a proposta que a longo prazo se revelará como a que 
implica menos custos para o adjudicante, ao passo que a proposta que corresponde ao preço mais baixo 
é aquela que implicará, no imediato, o pagamento de um preço inferior, mas que no longo prazo poderá 
revelar-se um “presente envenenado”.

4  Critérios resultantes das directivas comunitárias 2004/17/CE (art. 55º n.º 1 al. a) e 2004/18/CE (art. 53º n.º 1 al a) e 
patentes no art. 74º do Código dos Contrato Públicos. Verifica-se, porém, que enquanto as directivas fazem expressa menção às 
características ambientais entre os subfactores que podem densificar o conceito de “proposta economicamente mais vantajosa”, 
o CCP não o faz, deixando essa densificação em aberto. 

5  Carlos Sérgio Madureira Rodrigues, na sua tese de Mestrado “Entre a Contratação Pública Ecológica e a Contratação 
Pública Sustentável - Compreender o presente, transpor o Futuro“ distingue especificações técnicas de critérios de adjudicação 
da seguinte forma: “Os primeiros referem-se a requisitos compulsórios, que o candidato tem de cumprir, enquanto que os 
critérios de adjudicação indicam a preferência da entidade adjudicante mas uma preferência mensurável e não automaticamente 
exclusiva dos candidatos.” 

6  A Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural da UNESCO reconhece um quarto vértice da sustentabilidade, a diver-
sidade cultural. (http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/diversity/pdf/declaration_cultural_diversity_pt.pdf).
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Uma das formas mais rigorosas de avaliar o verdadeiro impacto ambiental de produtos consiste na análise 
do Ciclo-de-Vida. A análise do Ciclo-de-Vida de um produto tem em consideração os custos associados à sua 
vida útil desde a extracção da matéria-prima até ao descarte final.7 8

4. Desafios da Contratação Pública Ecológica 

A Contratação Pública Ecológica tem, contudo, encontrado diversos obstáculos no seu caminho. 

Em 2011 um estudo da OCDE9 veio lançar alguma luz sobre as razões que levam as entidades públicas a 
não prosseguirem uma Contratação Pública mais “verde”. 

Questionadas as autoridades de procurement central dos Estados sobre o que está a limitar a Green Public 
Procurement, uma larga maioria (79% dos Estados) respondeu que era a preocupação com os possíveis preços 
mais elevados. Mais de 40% apontou a falta de mecanismos de monitorização e poucos ou nenhuns incentivos 
à introdução de critérios ecológicos na contratação. Mais de 30% dos Estados apontou o dedo à falta de oferta 
de equipamentos e produtos eco-friendly e, curiosamente, quase 20% dos Estados indicou preocupação com 
a falta de qualidade dos produtos. Mais de 20% dos Estados sentem falta de orientação para poderem colocar 
em prática a Contratação Ecológica e alguns Estados demonstraram considerar haver incerteza jurídica a nível 
nacional, supranacional ou internacional.

Do lado das empresas também se encontra alguma resistência à Contratação Pública Ecológica. Avultam 
a falta de meios financeiros para investir na modernização dos processos e produtos e para investir na neces-
sária formação dos meios humanos e na investigação. Sobressai o receio da criação de produtos para os quais 
poderá não haver mercado a preços menos competitivos.

Ora, alguns destes argumentos são facilmente rebatíveis, como já vimos. No que respeita aos custos (ten-
dencialmente mais elevados) dos produtos eco-friendly, convirá o adquirente não deixar de ter em conta que 
através de uma análise do Ciclo-de-Cida (que poderá ser exigida no caderno de encargos), muitas vezes se 
chegará à conclusão que apesar de o preço inicialmente mais elevado do bem, a sua, muitas vezes maior, 
qualidade e eficiência, torna-o a longo prazo menos dispendioso, podendo, designadamente, requerer menos 
manutenção e menor consumo energético. A Contratação Pública Ecológica, temos essa convicção, acabará 
inevitavelmente por cortar na factura energética dos Estados e da UE, gerando uma considerável poupança. 

Quanto à falta de formação e especialização existente para promover a Contratação Pública Ecoló-
gica, não existem milagres. A União Europeia tem trabalho afincadamente na produção de informação e 

7  No sítio da Comissão Europeia encontramos a seguinte definição de Análise do Ciclo-de-Vida (vide http://ec.europa.
eu/environment/ipp/lca.htm): “A Avaliação do Ciclo-de-Vida (ACV) é uma metodologia padronizada internacionalmen-
te (ISO 14040 ff). A ACV ajuda a quantificar as pressões ambientais relacionadas a bens e serviços (produtos), os benefícios 
ambientais, os trade-offs e áreas para alcançar melhorias tendo em conta o ciclo-de-vida completo do produto. Inventá-
rio de Ciclo-de-Vida e avaliação do Ciclo-de-Vida de Impacto são partes consecutivas da Avaliação de Ciclo-de-Vida, em que: 
i) Inventário de Ciclo-de-Vida é a recolha e análise de dados de intervenções ambientais (por exemplo, emissões para, nomea-
damente, água, geração de resíduos e consumo de recursos), que estão associados a um produto desde a extração de matérias-
-primas, passando pela produção e uso até ao descarte final, incluindo a reciclagem, reutilização e recuperação de energia. 
ii) Avaliação do Impacto do Ciclo-de-Vida é a estimativa de indicadores das pressões ambientais em termos de, por exemplo, 
alterações climáticas, smog no verão, o esgotamento de recursos, acidificação, efeitos na saúde humana, etc., associados com os 
impactos ambientais atribuíveis ao Ciclo-de-Vida de um produto.”

8 Na sua comunicação sobre política integrada de produtos (COM (2003) 302), a Comissão Europeia concluiu que a Análise 
de Ciclo-de-Vida consiste na melhor metodologia para avaliar os potenciais impactos ambientais dos produtos atualmente dispo-
níveis. No referido documento, a necessidade de dados mais consistentes e metodologias mais consensuais ficou sublinhada. Foi 
então anunciado que a Comissão iria fornecer uma plataforma para facilitar a comunicação e o intercâmbio de dados de Ciclo-
-de-vida e lançar uma iniciativa de coordenação envolvendo os esforços de harmonização e recolha de dados já em curso na UE.   
Nasce então a “The European Platform on Life Cycle Assessments (LCA)”, tendo como objectivo fomentar o conceito de Ciclo-de-
-Vida e procurar consensos sobre metodologias, visando produzir um manual de boas práticas (vide http://eplca.jrc.ec.europa.eu/). 

9  OECD (2011), “Special feature: Green procurement”, in Government at a Glance 2011, OECD Publishing: http://dx.doi.
org/10.1787/gov_glance-2011-49-en. 
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manuais para a orientação das entidades públicas no âmbito da Green Public Procurement. Os Estados-
-Membros deverão seguir o mesmo caminho.10    

Um problema complexo no âmbito da Contratação Pública Ecológica corresponde à difícil compatibi-
lização entre os princípios da igualdade, transparência e não discriminação (por um lado) e a elaboração 
de cadernos de encargos que possam ter a flexibilidade suficiente para acolherem soluções e propostas 
eco-inovadoras, sem correrem o risco de serem considerados ilegais por desconformes com os princípios 
dos tratados europeus.  

Como escreve Maria João Estorninho em “Green Public Procurement”, não podemos ignorar que a 
introdução de critérios verdes na contratação pública pode dar origem a práticas ou fenómenos de cor-
rupção. Daí a importância de se pautar sempre pelos princípios comunitários. 

5. A origem das considerações ambientais na UE

As origens da consideração do tema do ambiente pelas instituições europeias remontam ao Tratado 
de Roma, o qual estabelece que na prossecução das suas tarefas a Comunidade Europeia deveria pro-
mover o desenvolvimento sustentável de actividades económicas e um nível elevado de protecção da 
qualidade do ambiente (arts. 2.º e 6.º do Tratado da Comunidade Europeia). 

Um dos passos mais importantes dados inicialmente nesta matéria pela UE foi a elaboração do 
“Quinto Programa de Acção Ambiental” (instituído para o período de 1992-1999) que referia a responsa-
bilidade partilhada de consumidores e de entidades públicas e privadas na protecção do ambiente e que 
estabelecia que deveriam ser introduzidos critérios ecológicos na tomada de decisões económicas por 
consumidores e entidades públicas. 

Há que fazer também referência ao Livro Verde sobre os Contratos Públicos aprovado por Comunica-
ção da Comissão de 27 de Novembro de 1996 em que se admite expressamente que a “regulamentação 
dos contratos públicos pode igualmente contribuir para melhor realizar objectivos de política social e 
ambiental”. 

Mais recentemente, em Janeiro de 2011, a Comissão emitiu uma comunicação interpretativa 
(COM(2011) 15 final) que identifica os contratos públicos como instrumentos para a promoção da inova-
ção empresarial e o estímulo de uma economia hipocarbónica.

Contudo, só com as Directivas de 2004 é que ficou expressamente prevista (num acto juridicamente 
vinculativo) a possibilidade de recurso a critérios ecológicos para a tomada de decisão de contratar pelas 
entidades públicas, criando ao mesmo tempo um quadro legislativo comum para a Contratação Pública 
comunitária. Tal inovação, extraordinariamente importante, foi um contributo indubitável do Acórdão 
Concordia Bus de que falaremos a seguir. 

6. O Acórdão Concordia Bus

A importância do Acórdão do TJUE Concordia Bus de 17 de Dezembro de 2002 (Proc. C 513/99) nes-
ta matéria da Contratação Pública Ecológica é inegável. 

10  Fazemos novamente referência ao Estudo da OCDE -  OECD (2011), “Special feature: Green procurement”, in Govern-
ment at a Glance 2011, OECD Publishing -  http://dx.doi.org/10.1787/gov_glance-2011-49-en – no qual os Estados foram ques-
tionados sobre a existência de vários requisitos práticos para a boa prática da contratação pública ecológica ( “practical guide, 
training materials, ad hoc advice, code of practice”, tendo apenas quatro Estados-Membros da UE respondido afirmativamente 
aos quatro pontos questionados: França, Países Baixos, Eslovénia e Suécia”. 
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Este acórdão vem propugnar pela defesa de que é possível compatibilizar o princípio da igualdade de 
tratamento com o recurso a critérios de adjudicação de pendor ecológico.  

O processo opôs a Concordia Bus Finland Oy Ab à Cidade de Helsínquia e à empresa HKL Bussiliiken-
ne a propósito da validade da decisão da comissão de serviços comerciais da cidade de Helsínquia que 
adjudicou o contrato referente à gestão de uma linha da rede de autocarros urbanos desta cidade à HKL. 

Segundo o anúncio do concurso, o adjudicatário seria a empresa que apresentasse a proposta mais 
vantajosa para o município no plano económico global. Esta apreciação teria em conta três categorias 
de critérios: i) o preço global pretendido pela exploração, ii) a qualidade do material (autocarros) e iii) a 
gestão da qualidade e do ambiente por parte do empresário. 

No que respeita ao preço, à melhor proposta seriam atribuídos 86 pontos, sendo o número de pontos 
das demais propostas calculado da seguinte forma: número de pontos = valor da contrapartida da explora-
ção anual da proposta mais interessante dividido pela proposta considerada e multiplicado por 86. 

Quanto à qualidade do material, um proponente podia obter um máximo de 10 pontos adicionais de acor-
do com certos critérios. Assim, estes pontos seriam atribuídos, designadamente, para a utilização de autocar-
ros que tivessem, por um lado, emissões de óxido de azoto inferiores a 4g/kWh (+2,5 pontos/autocarro) ou in-
feriores a 2g/kWh (+3,5 pontos/autocarro) e, por outro, um nível sonoro inferior a 77 dB (+1 ponto/autocarro). 

Por último, no que concerne à organização do empresário em matéria de qualidade e de ambiente, 
seriam atribuídos pontos adicionais por um conjunto de critérios qualitativos e por um programa de preser-
vação do ambiente comprovados por certificado. 

No lote que gerou litígio, foram recebidas 8 propostas, entre as quais a da HKL e a da Concordia, respec-
tivamente primeira e segunda classificadas. 

No que diz respeito ao preço, a Concordia apresentou a proposta menos dispendiosa, tendo ambas as 
empresas obtido os mesmos pontos no que respeita ao programa de ambiente e qualidade. Foi no âmbito 
do material (os autocarros) que a questão se levantou com a HKL a obter mais pontos, pontos estes que in-
cluíam majorações máximas devido a emissões de óxido de azoto inferiores a 2 g/kWh e a um nível sonoro 
inferior a 77 dB. A adjudicação foi feita à HKL.  

A Concordia interpôs recurso de anulação da referida decisão da entidade adjudicante para o conselho 
da concorrência, invocando, designadamente, que a atribuição de pontos adicionais a um material cujas 
emissões de óxido de azoto e de nível sonoro são inferiores a certos limites não é equitativa e é discrimina-
tória. Em seu entender, os pontos adicionais foram atribuídos pela utilização de um tipo de autocarro que 
apenas um concorrente, isto é, a HKL, tinha, na prática, a possibilidade de propor. 

O provimento do recurso foi negado e a Concordia recorreu dessa decisão. Este recurso foi reen-
viado para o TJUE.

Não é possível compreender este acórdão sem ler o disposto no art. 36.º da Directiva 92/50 de 18 de 
Junho de 1992, intitulado «Critérios de adjudicação dos contratos», que tem a seguinte redacção: 

“1. Sem prejuízo das disposições legislativas, regulamentares ou administrativas nacionais relativas à 
remuneração de determinados serviços, os critérios que a entidade adjudicante tomará como base 
para a adjudicação de contratos podem ser: 

a) Ou, quando a adjudicação contempla a proposta economicamente mais vantajosa, vários cri-
térios que variam consoante o contrato: por exemplo, qualidade, mérito técnico, características 
estéticas e funcionais, assistência técnica e serviço pós-venda, data de entrega, prazos de en-
trega ou de execução, preço; 
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b)  Ou unicamente o preço mais baixo.

2.  Sempre que o contrato deva ser adjudicado ao prestador de serviços que apresente a proposta econo-
micamente mais vantajosa, as entidades adjudicantes devem indicar nos cadernos de encargos ou no 
anúncio de concurso quais os critérios de adjudicação que tencionam aplicar, se possível por ordem 
decrescente da importância que lhes é atribuída.”

À parte da questão relacionada com a dúvida sobre a aplicabilidade da Directiva 92/50/CEE de 18 
de Junho de 1992 ou da Directiva 93/38/CEE de 14 de Junho (que contêm disposições substancialmente 
idênticas), foram colocadas duas questões ao TJUE.  

Uma das questões destinava-se a esclarecer se o artigo 36.°, n.° 1, alínea a), da Directiva 92/50 deve 
ser interpretado no sentido de que, quando, no quadro de um concurso público referente à prestação de 
serviços de transportes urbanos por autocarro, a entidade adjudicante decide adjudicar este contrato ao 
proponente que apresentou a proposta economicamente mais vantajosa, pode tomar em consideração a 
redução das emissões de óxido de azoto ou do nível sonoro dos veículos de forma que, caso estas emis-
sões ou o nível sonoro sejam inferiores a um certo limite, possam ser atribuídos pontos suplementares 
para efeitos da comparação das propostas. 

A esta questão o TJUE respondeu que quando a entidade adjudicante decida adjudicar um contrato 
ao proponente que apresentou a proposta economicamente mais vantajosa, em conformidade com o ar-
tigo 36.°, n.° 1, alínea a), da Directiva 92/50, pode tomar em consideração critérios relativos à preservação 
do ambiente, desde que estes critérios: 

i) se relacionem com o objecto do contrato;

ii) não confiram à referida entidade uma liberdade de escolha incondicional; 

e

iii) estejam expressamente mencionados no caderno de encargos ou no anúncio de concurso e res-
peitem todos os princípios fundamentais do direito comunitário, designadamente o princípio da 
não discriminação.11 

Para além da questão acima referia, o órgão jurisdicional de reenvio pretendia saber se o princípio da 
igualdade de tratamento se opõe à consideração de critérios relacionados com a protecção do ambiente, 
devido ao facto de a própria empresa de transportes da entidade adjudicante figurar entre as raras em-
presas que têm a possibilidade de propor um material que satisfaça os referidos critérios. 

A esta questão o TJUE respondeu que, como resulta do despacho de reenvio, os critérios de adjudica-
ção em questão no processo principal eram objectivos e indistintamente aplicáveis a todas as propostas. 
Seguidamente, os referidos critérios estavam directamente relacionados com o material proposto e esta-
vam integrados num sistema de atribuição de pontos. Por último, no quadro deste sistema, podiam ser 
atribuídos pontos suplementares com fundamento noutros critérios relacionados com o material, como 
a utilização de autocarros rebaixados, o número de lugares sentados e de bancos rebatíveis, bem como a 
antiguidade dos autocarros. 

Este acórdão vem assim dar extraordinária força à tese de que é possível compatibilizar o princípio da 
igualdade ou da não discriminação com a introdução de critérios ecológicos nos critérios de adjudicação.

11  De acordo com Maria João Estorninho em “Green Public Procurement”, tendo estes requisitos sido seguidos pelo TJUE 
em jurisprudência subsequente, isso conferiu-lhes estabilidade e maior certeza jurídica.
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7. O exemplo do Eco-Design

A nível legislativo não podemos deixar de fazer uma breve referência a uma Directiva que pensamos 
constituir um dos principais contributos da União Europeia para a sustentabilidade: A Directiva 2009/125/
CE do Parlamento e do Conselho de 21 de Outubro de 2009 que veio criar um quadro para a definição dos 
requisitos comunitários de concepção ecológica dos produtos relacionados com o consumo de energia. 

É sabido que os produtos relacionados com o consumo de energia são responsáveis por uma grande 
parte do consumo de recursos naturais e de energia na Comunidade, criando uma grande dependência 
energética externa e com pesadas consequências para o ambiente. 

O preâmbulo da Directiva refere que “muitos dos produtos relacionados com o consumo de energia 
podem ser significativamente melhorados para reduzir os impactos ambientais e realizar poupanças de 
energia, através da melhoria da sua concepção, o que leva em simultâneo a uma economia de custos para 
as empresas e os consumidores finais”.

Trata-se, pois, de uma “abordagem preventiva”, como a Directiva lhe chama.  

Na senda dessa Directiva, e como ela própria prevê, pode revelar-se necessário e justificado estabe-
lecer requisitos quantitativos específicos para determinados produtos. 

Foi o que aconteceu relativamente aos transformadores de pequena, média e grande potência atra-
vés do Regulamento (UE) n. ° 548/2014 da Comissão, de 21 de maio de 2014. 

O referido Regulamento estabelece requisitos de conceção ecológica para a colocação no mercado ou 
a colocação em serviço de transformadores de potência com uma potência mínima de 1 kVA, utilizados em 
redes de transporte e distribuição de eletricidade de 50 Hz ou destinados a aplicações industriais. A Comis-
são realizou um estudo preparatório para analisar os aspetos ambientais e económicos relacionados com os 
transformadores, e esse estudo demonstrou que a energia na fase de utilização é o aspeto ambiental mais 
significativo que pode ser abordado através da concepção destes produtos. Esse estudo também revelou 
que, apesar de tudo, o tratamento dado aos transformadores em final de vida era, em geral, adequado. 

O Regulamento previu uma entrada em vigor faseada dos requisitos de concepção ecológica, a fim de 
proporcionar aos fabricantes um prazo adequado para conceberem os seus novos produtos, com critérios 
progressivamente mais exigentes.

Em Portugal, a Directiva 2009/125/CE foi transposta para a Ordem Jurídica interna através do Decre-
to-Lei n.º 12/2011, de 25 de Janeiro, estabelecendo para os produtos não conformes com a medida de 
execução aplicável (para os transformadores, o Regulamento ° 548/2014) a sua proibição ou restrição de 
colocação no mercado ou em serviço a sua retirada, mediante despacho, devidamente fundamentado, do 
inspector-geral da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE).  

Estes normativos são mais um exemplo do tipo de medidas que podem ser bastante eficazes na redução 
do consumo de energia, especialmente se associadas a medidas sancionatórias com eficaz carácter dissuasor. 

8. Os critérios de adjudicação nas Directivas de 2014  

A 15 de Janeiro de 2014 foram aprovadas três novas Directivas sobre Contratação Pública: A Directiva 
2014/24/UE que revoga a Directiva-clássica, a Directiva 2014/25/UE referente aos contratos públicos celebra-
dos pelas entidades que operam nos sectores da água, energia, transportes, serviços postais e revoga a Di-
rectiva 2004/17/CE e, por último, a Directiva 2014/23/UE relativa à adjudicação dos contratos de concessão. 
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É com alguma desilusão que a Directiva 2014/24/UE é recebida entre aqueles que acreditavam na 
eliminação do critério do preço mais baixo, sobretudo depois de uma maioria de pareceres de várias en-
tidades no âmbito da UE nesse sentido. 

Sem prejuízo, aos Estados-Membros é concedida a possibilidade de restringirem ou eliminarem o 
critério do preço mais baixo em benefício do critério da proposta economicamente mais vantajosa.12

Em todo o caso, assistimos a um reforço da opção pela proposta economicamente mais vantajosa e 
uma maior regulamentação dos critérios que a densificam (designadamente a análise de Ciclo-de-Vida), 
como fica bem patente no considerando 90 da Directiva 2014/24/UE que refere: “A fim de incentivar uma 
maior orientação da contratação pública para a qualidade, os Estados-Membros deverão ser autorizados 
a proibir ou restringir a utilização exclusiva do preço ou do custo para avaliar a proposta economicamente 
mais vantajosa, quando o considerarem adequado”.

Cabe-nos ainda deixar uma brevíssima nota sobre a ordem jurídica interna. Foi finalmente aprovada 
em Conselho de Ministros do passado dia 18 de Maio de 2017, a revisão do Código dos Contratos Públicos 
que procede à transposição das Directivas de 2014 para a ordem jurídica interna portuguesa, aguardan-
do-se agora a sua publicação.

Em todo caso, ainda que uma análise mais aprofundada sobre o diploma seja imperativa, não pode-
mos deixar de notar e de nos sentirmos satisfeitos com o facto de o legislador português ter sido ousado 
o suficiente para colocar em prática a prerrogativa que lhe foi deixada pelo final do n.º 2 do art. 67.º da 
Directiva 2014/24, estabelecendo na ordem jurídica interna um único critério de adjudicação - o da pro-
posta economicamente mais vantajosa. Resta ver como tal critério será aplicado pelos actores da contra-
tação pública em Portugal, o que ansiosamente aguardamos. 
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essa utilização exclusiva a determinadas categorias de autoridades adjudicantes ou a determinados tipos de contratos.”
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Introdução; Cap. I- Contextualização histórica da corrupção em Portu-

gal; Cap. II- Na “pegada” da reforma administrativa das compras pú-

blicas e plataformas; Cap. III- Prevenir a corrupção na administração 

pública; Conclusão; Bibliografia.

INTRODUÇÃO

“Com o objetivo de adequar a Administração Pública à evolução das sociedades da economia e da 
cultura, através de uma gestão que rentabilize os meios afetos ao Sector Público, sem o consequente 
aumento das despesas públicas, o Estado promoveu uma reforma profunda da Contabilidade Pública vi-
gente” (Marques, 2002: 45; Martins, 2005: 22) e nessa sequência, a Reforma Administrativa e Financeira 
do Estado (RAFE) é reforçada na década de 90. O primado da reforma, no início do século XXI, prossegue 
com especial atenção na área da contratação pública. As compras públicas são, de facto, o processo por 
meio do qual o Estado procura obter bens e serviços indispensáveis ao seu funcionamento, em confor-
midade com os normativos legais no âmbito diversas missões governamentais e em que simultanea-
mente,  inúmeras entidades gravitam em torno do Estado e vivem, direta ou indiretamente, de rubricas 
orçamentais. A reforma do Código dos Contratos Públicos (CCP) assenta numa mutação estrutural e 
estratégica face ao fenómeno de globalização, um instrumento de política pública, agregada à inovação 
e à competitividade nacional e transnacional.

A Teoria da Governança1 Pública, no contexto da reforma da contratação pública, enforma o modus 
operandi,2 como resolução para os problemas resultantes das falhas de mercado ou de falhas de coorde-
nação não exequíveis pelo Sector Público (SP).

Segundo Kooiman, “a Governança é o resultado das formas sociopolíticas de governação interativa”. 
Assim, governar em governança faz cada vez mais parte da agenda da ordem do dia, cujas preocupações 
convergem na preocupação sistemática da prossecução do interesse público resultado do diálogo, da par-

tilha de valores, do exercício da cidadania, da efetivação da participação e da concretização de parcerias. 

1  “Governança” designa o conjunto de regras, processos e práticas que dizem respeito à qualidade do exercício do poder 
a nível europeu, essencialmente no que se refere à responsabilidade, transparência, coerência, eficiência e eficácia.” Governança 
Europeia – Um Livro Branco 2001.

2  É uma expressão em latim que significa “modo de operação”. Utilizada para designar uma maneira de agir, operar ou 
executar uma atividade seguindo sempre os mesmos procedimentos. Esses procedimentos são como se fossem códigos.

O risco de corrupção e a prevenção na  
contratação pública em Portugal, uma  
questão cultural intra e intergeracional

Ana Cristina Arzileiro 
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Presentemente, o problema agudiza-se e está directamente ligado a crimes de diversa ordem, cuja 
conduta inconformista viola a lei envolvendo altos cargos públicos, partidos, fundações e, a par, os com-
portamentos desviantes aceites por um número significativo de pessoas de uma comunidade ou socie-
dade que não age em conformidade, mas em detrimento das normas em vigor. Trata-se de um problema 
que mina na sua essência os valores democráticos fundamentais: igualdade, transparência, livre concor-
rência, imparcialidade, integridade e segurança, comprometendo, deste modo, a eficácia, a estabilidade 
e o normal funcionamento e sustentabilidade do Estado de Direito. A globalização do sector financeiro 
fez emergir e acentuar o fenómeno de corrupção, não se encontrando dissociada da criminalidade or-
ganizada e do branqueamento de capitais que revestem um carácter transfronteiriço que só poderá ser 
prevenido e combatido através da colaboração nacional versus internacional. 

Na esfera nacional, surge o Conselho de Prevenção de Corrupção (CPC) com o propósito de “Pro-
mover a difusão dos valores de integridade, probidade, transparência e responsabilidade”, por forma 
a preservar a idoneidade nos processos, permitindo, deste modo, uma racionalização dos meios, uma 
redução de encargos para o erário público e a implementação de uma cultura cívica consciente. É com 
esta entidade administrativa, independente, a funcionar junto do Tribunal de Contas (TC), que surgem 
os planos dinâmicos de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas3, tipificados em diversas 
áreas, constituindo um instrumento obrigatório e operacional, de apoio à boa gestão e governança. 

No capítulo I, debruçar-nos-emos sobre a contextualização da corrupção na História de Portugal, as vá-
rias aceções do conceito de corrupção, marcos epigramáticos, multiplicidades do fenómeno, causas e efei-
tos colaterais do risco de corrupção e sobre o papel dos media e das instituições face a esta problemática.

No capítulo II, salientaremos a “pegada” da contratualização pública no âmbito da evolução da 
RAFE, bem como, os princípios e objetivos subjacentes às novas Diretivas, disfuncionalidades intrínsecas 
e extrínsecas e a apresentação de um caso real, com um efeito metafórico pautado pelo Princípio da 
Equidade Intergeracional 

No capítulo III, abordaremos o tema “Prevenir a corrupção na Administração Pública” e o papel do 
CPC nas instituições e na sociedade em geral, nomeadamente, junto dos jovens. 

A conclusão sintetizará as várias dimensões do trabalho, contextualizando-as no tempo e no espaço, 
dando ênfase à necessidade de sedimentar uma cultura de boas práticas.

Palavras-chave: Riscos, prevenção, corrupção, fraude, transparência, eficiência, concorrência, con-
flitos de interesses, Diretivas Comunitárias, contratação pública.

CAPÍTULO I - CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DA CORRUPÇÃO EM PORTUGAL

A argumentação associada ao fenómeno de corrupção constitui um processo milenar, complexo, 
transfronteiriço e de natureza multidimensional, atingindo um qualquer grau de desenvolvimento e 
identificável em qualquer regime político, mais comummente, em regimes democráticos, pois são os 
que apresentam estruturas mais complexas e difusas e assentam num sistema concorrencial de poder. A 
corrupção é um problema mundial, comum a todas as sociedades, regimes e culturas, e detestável em 
diferentes períodos da História da Humanidade (Alatas, 1990: 3-4), com forte impacto cultural, político, 
social, económico-financeiro, legal, organizacional, comunicacional ambiental e intergeracional.

3  Despacho n.º36/2009 – GP, em 30 de outubro de 2009.
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1.1 Origem e definição do conceito corrupção e fraude

A origem do verbo corromper vem do latim e do grego. Por sua vez, o vocábulo “corrupção”, em 

latim corruptus, significa “tornar-se podre na calúnia e manter o podre ou caluniado no poder do corrup-

to e corruptor”. Etimologicamente, significa deterioração, quebra de um estado funcional e organizado 

versus integridade, ética e dignidade.

O Código Penal prevê a fraude como um crime ou ofensa deliberada com o intuito de enganar 

outros com o propósito de os prejudicar, geralmente, para obter propriedade ou serviços dele ou dela 

injustamente.

Para a União Europeia (UE)4, a fraude consiste em lesar intencionalmente os interesses financeiros 

em matéria de despesas e de receita sob qualquer ato ou omissão; em utilizar ou apresentar declara-

ções ou documentos falsos, incorretos ou incompletos; em não comunicar informações em detrimento 

de uma obrigação específica; em desvio de fundos e respetiva utilização para outro fim do inicialmente 

estabelecido ou desvio de um benefício legalmente concedido e obtido. The International Organisation 

of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) define fraude5 como um ato cometido intencionalmente por 

um ou mais indivíduos, sejam eles gestores, responsáveis pela governação, colaboradores ou terceiros, 

utilizando a falsidade para obter uma vantagem injusta ou ilegal.

1.2 Caracterização dos tipos de corrupção e infrações conexas

O sentido da palavra corrupção edifica-se através da contestação a situações e ou problemas reais 

do dia-a-dia.  No entendimento de Simão6, o enraizamento da corrupção está implícito  na inexistência 

de interesse ou compromisso com o bem comum, isto é,  “A corrupção social ou estatal é caracterizada 

pela incapacidade moral dos cidadãos de assumir compromissos voltados para o bem comum. Em mui-

tas circunstâncias, o Estado opera de forma oculta ao serviço de interesses privados, desconstruindo 

os fundamentos inerentes ao princípio do interesse público. Segundo Simão, “os cidadãos mostram 

ser incapazes de fazer coisas que não lhes tragam uma gratificação pessoal.”7 Assim , a corrupção tem 

minado os mais diversos setores de atividade, identificada através de padrões de comportamentos de 

risco contra o Estado por funcionários8  no exercício de funções públicas. Esta pode revestir comporta-

mento lícito - se o ato ou omissão não for contrário aos deveres de quem é corrompido; ou ilícito -  caso 

haja violação desses deveres e se manifeste em corrupção ativa ou passiva, dependendo se a ação ou 

omissão for praticada pela pessoa que corrompe ou pela pessoa que se deixa corromper. O Código Penal 

segmenta e identifica os diversos crimes, conforme o Quadro 1:

4  Convenção relativa à proteção dos interesses financeiros das comunidades Europeias – Jornal Oficial C 316, de 27 de 
novembro de 1995.

5  ISSAI 1240 da INTOSAI e anexo ISA 240 da IFAC, parágrafo 11.

6  Calil Simão advogado, professor, escritor e jurista brasileiro. As suas principais contribuições para a comunidade jurídica 
decorrem de seus estudos sobre a corrupção. Mais especificamente corrupção política, corrupção do Estado e da Sociedade e 
improbidade administrativa manifestado pelo ato ilegal ou contrário aos princípios básicos da Administração Pública, cometido por 
agentes públicos, durante o exercício das suas funções públicas ou decorrente desta. wikipedia.org/wiki/Calil_Simão

7  wikipedia.org/wiki/Calil_Simão

8  Código Penal - O conceito de funcionário art.º 386º.
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Quadro 1 -  Crimes contra o Estado praticados por funcionários no exercício de funções públicas

Crimes segmentados Tipologia dos crimes
Fundamentação 

legal

Corrupção passiva para ato ilícito art.º 372º

Corrupção passiva para ato lícito art.º 373º

Corrupção ativa art.º 374º

Tráfico de influência art.º 335º

Participação económica em negócio art.º 377º

Violação de segredo por funcionário art.º 383º

Participação económica em negócio art.º 377º

Violação de segredo por funcionário art.º 383º

Peculato art.º 375º

Peculato de uso art.º 376º

Concussão art.º 379º

Abuso de poder art.º 382º

Fonte – Código Penal

1.3 Casos de corrupção na história de Portugal e a crítica

A fim de enquadrar alguns casos de corrupção nos abúlicos séculos anteriores e através de uma curta 
abordagem ao passado da História de Portugal, constata-se que o Império Português,  em reiteradas cir-
cunstâncias e ao longo dos séculos, contribuiu pouco para um maior desenvolvimento da economia, com 
políticas governamentais de estratégia limitada e raramente visionárias, com práticas reincidentes eviden-
ciando políticas de corrupção e com o  enfraquecimento continuado da  nação, perpetuando-se no tempo 
e no espaço até aos dias de hoje, tal como é documentado no Quadro 2:

Quadro 2 – A corrupção documentada na História de Portugal e na crítica/sátira

Contexto - Histórico
Espaço Tempo Causas Consequências

Casa dos Contos - Lisboa, extin-
ta sob o governo por Marquês 
de Pombal, no âmbito das suas 
reformas administrativas e fi-
nanceiras, balizadas pela cor-
rupção existente e pelo eleva-
do grau de iliteracia da maior 
parte dos funcionários da con-
tabilidade pública central, dan-
do lugar à Reforma Pombalina.

1761
Crise económico-financeira, 
devido à catástrofe ambien-
tal, terramoto de 1755.

Dependência estrangeira.
Registo de excessos, inca-
pacidades e burlas, mo-
tivadas pelos problemas 
associados à corrupção e 
analfabetismo transversais 
à sociedade portuguesa de 
então.” (Arzileiro, 2015: 33 
e 34).

1. Relação funcionários/utentes 
dos serviços

2. Relação funcionários/Gestão 
e utilização dos bens públicos
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Comércio internacional e in-
tra-imperial XIII e XVIII

Taxas pesadíssimas. A situação 
não foi pacífica, tal como re-
fere (Cameron 2000: 168). O 
objetivo, obter receitas para a 
Coroa com o monopólio e a tri-
butação. Mas, dada a ineficácia 
e venalidade dos agentes reais, 
a evasão era relativamente fácil 
e generalizada. Traduzia um ci-
clo vicioso para a Coroa, quan-
to maior era a taxação fiscal, 
maior era o incentivo à evasão.

Resultado, a Coroa foi for-
çada a contrair emprés-
timos a curto prazo em 
contrapartida com taxas de 
juro elevadas, a exemplo 
dos seus pares espanhóis.

Portugal emerge das Guerras 
Napoleónicas no início do sé-
culo

XIX

Com sistemas económicos 
primitivos, arcaicos e regimes 
políticos reacionários. Duran-
te a guerra civil contraiu em-
préstimos ao estrangeiro para 
suportar os seus esforços mi-
litares.

A política económica não era 
coerente, as finanças públi-
cas deploráveis afligiam o 
país. Conduziram a défices 
governamentais crónicos 
levando a manipulações do 
sistema bancário e á inflação 
monetária e à contração de 
empréstimos externos, a re-
putação de solvabilidade do 
Governo era muito fraca. A 
Administração Pública uma 
administração patrimonialis-
ta caracterizada por fraudes, 
corrupção e falências e tam-
bém pela vulnerabilidade. 
Não existia destrinça entre 
política e administração, 
nem entre público e priva-
do”, (Arzileiro, 2015: 34).

“Portugal inaugurou a sua pri-
meira via-férrea, uma curta 
linha que partia de Lisboa

1856

A história dos caminhos-de-fer-
ro portugueses é ainda mais 
triste que a de Espanha. Con-
struidas com capital estrangei-
ro (principalmente francês)

“...as suas vias sofreram com 
a fraude e a corrupção, bem 
como com falências, e pou-
co fizeram pelo desenvol-
vimento do país, segundo 
Cameron”

Contexto - Satírico

Personalidade Tempo Crítica

Gil Vicente                                                             
(Dramaturgo e Poeta) 1517

Descreve a corrupção e os valores da justiça e a sua condenação moral 
no “Auto da Barca do Inferno”, exprime um conjunto de traços e tendên-
cias que permanecem inalteráveis até aos dias de hoje.

Raphael Bor-
dallo Pinheiro                                                    
(Artista português )

1846-1905

Personifica o ser português, exagerando todos os seus defeitos e virtu-
des: o Zé Povinho). A caricatura personifica o povo de boca aberta e a 
de não intervir, caraterizado pela sua eterna inércia na revolta perante 
o abandono e esquecimento da classe política, resignado perante a cor-
rupção e a injustiça, humilhado pela carga dos impostos e ignorante dos 
principais problemas do país: sociais, políticos e económicos.
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Miguel Torga                                                                                                        
(Escritor) 1999

Dissecou de forma cáustica relativamente ao fenómeno de corrupção: 
“É um fenómeno curioso: o país ergue-se indignado, moureja o dia todo 
indignado, como e bebe e diverte-se indignado, mas não passa disso. 
Falta-lhe o romantismo cívico da agressão. Somos socialmente, uma co-
letividade pacífica de revoltados. (1999: 983).

Fonte: A própria 

1.4 Causas e efeitos colaterais do risco de corrupção na contratação pública

Com a publicação do CCP em 30 de julho de 2008 e demais legislação complementar, foram introdu-
zidas profundas alterações na contratação pública de bens e serviços, inserindo soluções inovadores no 
plano tecnológico, bem como no plano da formação dos contratos, de forma a disponibilizar ferramentas, 
programas e projectos de cariz estratégico e estrutural com abrangência  nacional e internacional a fim de 
promover o conhecimento e as boas práticas. 

Após a análise destes últimos nove anos, justifica-se levar a cabo ajustamentos e  melhorias com vista 
à modernização e maior transparência face aos obstáculos encontrados nas operações de execução finan-
ceira por inifeciências relativas aos processos que estão na sua origem, cujas evidências violam as regras do 
regime da contratação pública na aquisição de bens e serviços evidenciando fortes indícios de corrupção, 
fraudes e falências, onerando o erário público, vulnerabilizando a Administração Pública Portuguesa (APP) 
e constituindo um obstáculo à criação de valor. As principais dificuldades encontradas são: 

1. Instrução de processos deficiente, em que  figuram apenas documentos essenciais e obrigatórios, 
no que respeita à conformidade dos procedimentos;

2. Fraccionamento da despesa, que é tida como prática recorrente nas adjudicações tendo como  ob-
jectivo escamotear a aprovação de um procedimento mais formal ou um maior nível de publicita-
ção9, sendo por isso, ilícito. Enfoque na contratação pública dos sectores especiais10 e nos contratos 
de crédito aos consumidores para imóveis de habitação11, excedendo o valor do limiar das Directivas 
Comunitárias (DC).

3. Critério de adjudicação, de modo a contornar a aplicação de condições ilegais ou critério incorrecto 
de adjudicação12 tendo em conta o exposto no artigo no n.º 2 do 74º que declara só poder ser aceite 
o critério do mais baixo preço quando o caderno de encargos defina todos os restantes aspetos da 
execução do contrato, submetendo à concorrência apenas o preço a pagar pela entidade adjudican-
te. Relativamente aos fatores e subfactores que densificam o critério da proposta economicamente 
mais vantajosa, o n.º 1 do artigo 75.º clarifica que devem abranger todos os aspetos da execução do 
contrato submetido à concorrência e apenas estes, não podendo dizer respeito, direta ou indireta-
mente, a situações, qualidades, características ou outros elementos relativos aos concorrentes, por 
exemplo, a experiência dos mesmos;

9   Previsto no artigo 22º do CCP e no artigo 17º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho.

10  Diretiva 2014/17/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, 4 de fevereiro.

11  Diretiva 2014/18/UE, da Comissão, de 29 de janeiro de 2014.

12  Previsto no n.º 3 e 4 do artigo 139º do Código dos Contratos Públicos – CCP.
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4. Adoção de ajustes directos com base em critérios materiais13, com valor inferior aos limiares das 
Directivas e sem efectivação de qualquer publicidade. Qualquer ajuste directo deverá ser adequa-
damente justificado. No caso do ajuste directo do regime geral em que o valor se situe acima do 
valor do limiar de aplicação das directivas, é obrigatório um procedimento mais formal e com maior 
grau de publicitação. Quando o ajuste directo se faz abaixo dos limiares das Directivas com valores 
muito próximos destes, deve ser realizado com moderação, de modo a cumprir um grau de publi-
cidade ajustado, propondo que a abertura do procedimento seja publicitada no sítio da internet 
das entidades adjudicantes e, de preferência, que o convite se faça a, pelo menos, três entidades. 
No que respeita à realização de ajustes directos abaixo dos valores das Directivas, sem efectivação 
de qualquer publicidade, uma especial cautela deverá ser orientada para aqueles que se afiguram 
como  um “interesse transfronteiriço”. A proximidade  das fronteiras e tendo em conta o seu objec-
to, pode hipoteticamente, interessar aos operadores económicos do país vizinho;

5. Erros e omissões14, que,  nestes casos o CCP imputa à entidade adjudicante até 50% da despesa, ao 
contrário do direito comunitário, constrangimento que carece de ser revisto no futuro;

6. Trabalhos ou serviços a mais não contemplados15, cujas razões podem ser ou não  consideradas 
razões imprevistas.

7. Favorecimento da entidade adjudicatária versus trabalhadores afetos à entidade adjudicante, inter-
vindo em processo em situação de impedimento, violando expressamente os princípios gerais de 
contratação pública, bem como, as regras gerais de autorização de despesa que, consequentemen-
te, incorrem em casos de corrupção passiva para ato lícito ou ilícito, tráfico de influência, participa-
ção económica em negócio e abuso de poder.

1.5 O papel dos Media no combate à corrupção

Em qualquer esfera de uma sociedade democrática seja ela  nacional ou internacional,  governamen-
tal ou não govermamental,  os  media devem fazer parte  integrante da infra-estrutura do combate à 
corrupção no contexto de apreciação do exercício. Tanto na AP como na esfera política ou privada, os 
instrumentos de transparência só serão eficazes quando acompanhados pela evolução da informação e 
comunicação, desprovida de interesses instrumentais e manipuladores na justiça e na política. Segundo 
Pujas, (1999: 41-45), as relações de poder que se estabelecem entre os três campos: mediático, judicial e 
político são reciprocamente instrumentais, oscilando entre a colaboração e o conflito. De modo a alterar 
esta construção social, a informação deve assentar numa comunicação social independente, atenta, com 
recursos razoáveis, experiente, cujo conhecimento  origine, avalie  e veicule informação fidedigna, relevan-
te e rigorosa sob o primado da  prossecução do interesse público, de forma a separar os campos mediáti-
co, judicial e político, evitando relações de colaboração e conflito, a fim de separar missões e atribuições, 
precavendo o risco de manipulação, impedindo essa dependência estrutural, cujo objectivo se centra na 
autopromoção ou subverção.        

Presentemente, os media são propriedade de grupos com interesses económicos e políticos, ocultan-
do interesses privados que, corroem o princípio da cidadania democrática, “ (…) a concretização dos valo-

13  Previsto no artigo 23º e seguintes do CCP.

14  Previsto nos n.º 2 alínea d) do artigo 370º, n.º 5 artigo 378º e n.º 2 alínea d) do artigo 454º.

15  Previsto nos artigos 370º e 454º do CCP.

Voltar ao índice



UNIVERSIDADE DE LISBOA149

res da cidadania implica a conciliação entre a eficiência e a justiça nos actos de administração e de governo 

da sociedade (…)”(Madeira, 2009: 21). 

O modo de actuação dos media no exercício da democracia pode ser positivo ou negativo:

1. Divulgação de casos de corrupção com êxito antes dos órgãos de investigação criminal, fundamen-

tados por diversas formas: i) maior dinâmica e melhores competências e competitividade na área 

da comunicação; ii) maior agilidade de acesso e obtenção de testemunhos; iii) maior prontidão na 

gestão das investigações, com grande margem de actuação nas imediações desde normas a conven-

ções. O grande handicap prende-se com o grau de eficiência assegurada pela liberdade de informa-

ção  que pode esbarrar com a salvaguarda de outros princípios constitucionais, designadamente, o 

segredo de justiça. 

2. Difusão de casos de corrupção, pois  informar a sociedade é o papel dos mass media. A interpreta-

ção da realidade é passível de ser ou não objectiva ou manipulada,  influenciando a vida das popu-

lações na modelação da opinião social. Por exemplo, constata-se  que a administração  da televisão 

pública é dominada pelo Estado em muitos países. A confiança na informação publicitada sobre ca-

sos de corrupção depende essencialmente de dois factores estruturais: a diversidade de emissores 

e a capacidade cognitiva dos receptores. Aparentemente, os cidadãos  participam mais na tomada 

de decisões, mas, na prática, muitas vezes, isso não acontece, em virtude do balancear entre a ili-

teracia  e a desinformação. Qualquer sociedade só poderá ser bem informada se for bem formada.

3. Dramatização do caso de corrupção, pois nem todos os casos têm impacto na opinião pública e 

mesmo que assinalados pela imprensa, só alguns originam escândalo. Os media têm um papel cen-

tral na construção social do escândalo, quer por serem o principal instrumento pelo qual o público 

é informado sobre a existência de um facto potencialmente escandaloso, quer pela interpretação 

que fazem dos acontecimentos, influenciando o modo como estes serão discutidos e avaliados no 

espaço público (Giglioli, 1996: 381-383).  A interação dos media no combate à corrupção entre a 

sua própria infra-estrutura e as esferas jurídica e política gera controvérsia e provoca escândalo, 

desviando a atenção da opinião pública. O afastamento da opinião pública em relação a este tipo 

de casos origina revolta, descontentamento e desilusão face ao discurso apregoado e enviesado 

pelos detentores de cargos públicos, relativamente: a valores/princípios, de rigor, confiança, com-

petência, honestidade, responsabiliade, ética e transparência, afectando  o desempenho e legitimi-

dade democrática. O papel dos media deverá pautar-se pelo rigor, excelência e prevenção, vitais na 

construção do debate público. Deste modo,  o Governo é pressionado para manter na sua agenda 

política, o tema corrupção versus prevenção porque os escândalos associados à contratação pública 

são recorrentes. É essencial, por um lado, “fazer a ponte” com eficácia na formulação de opiniões, 

para um melhor conhecimento do funcionamento do aparelho da Justiça e do processo penal e, por 

outro, divulgar lugares-comuns pouco elucidativos, quanto à sua evolução, resultados e fracassos, 

instruídos pelos agentes que controlam esses processos de forma esclarecedora e não sensaciona-

lista. Neste contexto, o contibuto dos media no combate à corrupção e sua prevenção em demo-

cracia, deverá incidir:

1. Pesquisa e/ou compilação de provas/indícios de corrupção ou de circunstâncias passíveis de 

originar corrupção;
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2. Divulgação de casos de corrupção;

3. Análise e avaliação dos diversos tipos de informação, prestada pela AP, exercendo um papel 

activo relativamente à acção do aparelho do Estado;

4. Análise e acompanhamento de processos de decisão judicial, sobretudo, os que impliquem 
fluxos financeiros;

5. Presença nos debates parlamentares, processos e procedimentos legislativos sobre esta ma-
téria e seu controlo;

6. Fomento de mecanismos de denúncia junto da sociedade civil ampliando-os às populações 
locais;

7. Incremento de instrumentos auxiliares à prevenção do fenómeno e mobilização das popula-
ções, na prossecução de atitudes proactivas e participativas;

8. Fomento, enquadramento e agregação da opinião pública na construção social a par do co-
nhecimento e esclarecimento de julgamentos (hipersensibilização, banalização e estereóti-
pos). 

O papel dos media no processo de combate  e prevenção  da fraude e corrupção deve ser exercido  
numa lógica de liberdade de imprensa e de independência, com separação clara entre os poderes judicial, 
político e económico num contexto franco, transparente, real e desinteressado de qualquer facto do seu 
conhecimento.

1.6 O papel das instituições na extensão do fenómeno corrupção

Nestas últimas duas décadas, Portugal tem sido assinalado devido a  uma grave crise de valores no re-
conhecido Estado Democrático de Direito, resultante da politização político-partidária, uma das principais 
razões para o alastrar do fenómeno. A submissão aos partidos políticos e o clientelismo têm alimentado a 
corrupção e a manutenção da corrupção a todos os níveis, generalizando hábitos de servir conveniências 
estritamente pessoais e partidárias, instaurando-se um clima de desconfiança crónica. Como se tem tra-
duzido? Na baixa percepção da eficácia do sistema político, no mau desempenho, na consciência de falsas 
promessas e  incumprimento, originando altos níveis de corrupção no SP, facilmente identificados pelos 
cidadãos. No entanto, quando o grau de confiança é elevado, geram-se comportamentos de maior integra-
ção social, de confiança interpessoal e, por conseguinte, uma maior predisposição para cooperar com as 
instituições. Por sua vez, a percepção da incapacidade da justiça na tomada de decisões, refletida na lenti-
dão e condução dos processos judiciais, na condenação de casos que prescrevem onde fica demonstrada 
a ocorrência, agudiza a falta de equidade, tendencialmente dura com os mais fracos e branda com os mais 
poderosos. A ineficácia institucional baseia-se em diversos factores:

1. Os que operam no sector argumentam carência de meios e apoios, justificativos da inexistência de 
resultados concretos. Não basta a tomada de consciência do efeito perverso que a corrupção repre-
senta num Estado de Direito, é necessário inverter o fenómeno, através da condenação, enquanto 
intensificadora do efeito dissuasor;

2. O fenómeno da corrupção no contexto da globalização evoluiu para patamares muito complexos 
para os quais, a justiça nacional não tem um papel diligente, empreendedor e especializado. Por-
tanto, a evolução deverá assentar na cooperação institucional nacional e transfronteiriça, entre 
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equipas multidisciplinares, envolvendo deputados, juízes e Magistrados do Ministério Público16, por 

forma a articular a investigação criminal através da partilha de informação e experiências;

3. A investigação criminal é minada pelo excesso de burocracia e consequente perda de eficácia, singu-

larizada pela lentidão e, premeditadamente, manipulável, reforçando o sentimento de impunidade 

por parte dos transgressores e o descrédito pelas instituições;

4. A concentração de poderes judiciais e a capacidade de decisão, monopolização de provas quanto ao 

seu destino nada abona a favor da justiça;

5. O desrespeito pelos tribunais de primeira instância é uma realidade, pois as suas decisões são 

desvalorizadas e menosprezadas  por arguidos dotados de poder, subvalorizando o papel destes e 

tendo como resultado final, a impunidade que acarreta consigo um efeito corrosivo para um  Estado 

de Direito. A execução das penas, sempre que possível, deve ser aplicada com medidas acessórias, 

após proferida a decisão do tribunal. Só assim, é que a  imagem da justiça se fortalece e se torna 

mais credível;

6. Demasiada sujeição à denúncia e, consequentemente, falhas de método de informação. O medo 

do denunciante em colaborar com as forças de investigação criminal e com a justiça, subjacente a 

diversos factores: i) ao nível social - eventual proximidade do denunciante ao infrator;  ii) ao nível 

organizacional - por motivos de sigilo profissional; iii) em termos culturais - porque limitam o exercí-

cio de cidadania. 

A preocupação assenta no princípio do interesse público, com base no diálogo e na partilha de valo-

res, na efectivação da participação e concretização de parcerias. Para diminuir o clima de desconfiança e  

injustiça, é imperativa a denúncia de actos, modelados por valores de cooperação, partilha, garantia de 

direitos e confiança, de forma a neutralizar entropias e disfuncinalidades na recolha, análise e tratamento 

da informação, tendo em vista respostas em tempo útil eficazes e adequadas e responsabilizando civil e 

criminalmente quem prevarica, a bem do fortalecimento da instituições e modernização do país;

7. A Justiça não deve dar sinais de incoerência no seu modo de actuação para não prejudicar gra-

vemente o seu desempenho e a sua actuação deve ser eficaz, com a aplicação de pena de prisão 

efectiva, mesmo que a  duração seja reduzida.

8. A proliferação de leis17 e normativos que ferem os valores de isenção, independência e imparcialidade, 

traduz-se em leis que são subjectivas, de ambivalência interpretativa e de grande permebilidade18, 

pois “apadrinham a corrupção”,  em virtude da sua complexidade, originando jurisprudência abun-

dante e contraditória.

16  Resolução da Assembleia da Républica n.º 154/2016, de 1 de agosto – Recomendações ao Governo do Programa Nacio-
nal de Reformas.

17  A produção legislativa necessita de “Melhor Regulamentação”, matéria que figura no relatório da  OCDE sobre a situação 
portuguesa e as linhas mestras da Better Regulacion que datam de 19 de maio 2015: Com(2015)215, in relatório da OCDE sobre a 
situação portuguesa, avaliação de transparência.

18 A IV Avaliação GRECO a Portugal (COE) foca expressamente a prevenção da corrupção no tocante aos conflitos de inter-
esse entre os parlamentares, bem como o controlo dos juízes e de procuradores. 
Ver, em especial: p. 58, i, ii e iii.
In:http://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentld=09000016806c7c10.
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CAPÍTULO II -  NA “PEGADA” DA REFORMA ADMINISTRATIVA DAS COMPRAS PÚBLICAS E PLATAFORMAS

2.1 Centralização de compras do Estado: principais marcos

Após a Revolução de Abril de 1974, surge a Reforma Administrativa (1974-1985). Qualquer reforma 
exige um esforço da consolidação orçamental que, carece sempre de uma forte solidariedade e cooperação 
entre os três níveis de administração: central, regional e local. A implementação de novas politícas públicas 
coerentes, permitem reforçar e alcançar a soberania nacional e a sustentabilidade das finanças públicas, 
clarificando e conferindo a estabilidade necessária à repartição de recursos. A evolução vai no sentido  da 
AP  se adaptar às novas exigências e acompanhar o seu meio envolvente, de forma a dar continuidade ao 
princípio do interesse público como resposta aos desafios dessas novas políticas, algo intrínseco à própria 
natureza da reforma administrativa, que, segundo Bilhim, (2000: 273) se modela com a introdução de 
melhorias contínuas que não alterem o modelo subjacente (mudança incremental), ou na adopção de 
modelos novos refazendo o actual (modelo radical).

Até 1979, a relevância das “compras” estava limitada a um papel pontual e sem a garantia do seu 
cumprimento. Enfoque para alguns desses normativos legais que regulavam a contratação pública em Por-
tugal: Decreto-Lei n.º 41375, de 19 de Novembro de 1957 e o Decreto-Lei 48234, de 31 de Janeiro de 1968 
. Foi no V Governo Constitucional que se verificou uma evolução mais notória no assumir de uma política 
de compras adequada. A  “pedra-de-toque” deu-se com a publicação do Decreto-Lei n.º 211/79, de 12 de 
julho que passou a regular a realização de despesas com obras e aquisição de bens e serviços para os orga-
nismos do Estado. Surge, assim, a primeira Central de Compras do Estado19 para a Administração Central do 
Estado (ACE), com o objectivo de superintender, orientar e coordenar o abastecimento das compras do Es-
tado de modo a contornar problemas conjunturais e estruturais. A central criada no  Ministério das Finan-
ças, (MF) sob a tutela do ministro Sousa Franco, não foi considerada uma iniciativa inovadora para o país 
(nesse período), em virtude de existirem noutros países outras com melhores resultados. A implementacão 
de um modelo de política económica ou financeira surge como um instrumento eficaz e superiormente 
definido de modo a estimular  a produção nacional de qualidade sob o primado do princípio da concorrên-
cia, fomentando novas produções face às exigências de mercado, com limite às importações. A evolução 
das “compras” na AP teve como propósito diminuir as assimetrias e desnivelamentos sócio-económicos, 
cuja preocupação ia no sentido de disciplinar e moderar a utilização de recursos, reduzir custos, beneficiar 
economias de escala, racionalizar e simplificar processos de aquisição de bens e serviços, com eficácia, efi-
ciência e economia, incentivando, por sua vez,  a formação de técnicos especializados de modo a planear 
as necessidades e facilitar resposta atempada e adequada. Organizada a estrutura de “compras” do Estado 
e considerando os resultados obtidos na área de aprovisionamento público por esta Central de Compras, é 
publicado o normativo,  Decreto-Lei n.º 129/83 de 14 de Março que passou a integrar na Direção Geral do 
Património Estado a Central de Compras (DGPECC).

Nesta  sequência, o Acto Único Europeu, assinado em 1986, veio desmantelar os segmentos dos espa-
ços nacionais, anulando as formalidades fronteiriças, adotando diferentes regimes normativos e preferên-
cias nacionais nas compras públicas, estimulando a concorrência nos sectores de serviços e a adopção do 
sistema monetário europeu, precedente à criação da moeda única. Surge a Era da globalização enraizando 
a interdependência crescente entre povos e regiões diferentes, na medida em que as relações económicas 
e sociais abrangem o mundo, tal como refere Castells, (2005: 17) “O nosso mundo está em processo de 
transformação estrutural desde há duas décadas”. Este autor refere-se à actual situação como um modelo 

19  Decreto-Lei n.º 507/79, de 24 de dezembro - Cria a Central de Compras do Estado.
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revolucionário em relação aos modelos anteriores. Presentemente, a evolução das redes é uma constante, 
sendo elas cada vez mais sofisticadas tanto para aqueles que as utilizam como para aqueles que as promo-
vem, ao desempenharem um papel central nas soluções de eficiência e inovação, com o desígnio de criar 
mais valor acrescentado para as organizações. Assim,  “A sociedade em rede, em termos simples é uma 
estrutura social baseada em redes operadas por tecnologias de comunicação e informação fundamentadas 
na microelectrónica e em redes digitais de computadores que geram, processam e distribuem informação 
a partir do conhecimento acumulado nos nós dessas redes” (Castells, 2005: 20). O autor prefere referir-se 
à “sociedade de informação” através de outra terminologia “sociedade informacional”, ou seja, uma forma 
específica de organização social, caracterizada pelo conjunto de pessoas, na qual a criação, o processa-
mento e a transmissão de informação se transformam em ferramentas fundamentais para o aumento de 
produtividade e do poder, tendo em conta as novas TIC emergidas nestas últimas décadas. A intensificação 
e difusão das TIC na AP em Portugal remonta há cerca de 10 anos, através de normativos comunitárias e 
nacionais. No âmbito da União Europeia (UE), destacam-se o Plano de Acção e-europe 2002 e o Plano de 
Acção e-europe 2005. Desde o XV Governo Constitucional e com a intenção de promover as TIC e o gover-
no electrónico, surge uma panóplia de diplomas  que permitiram preparar e integrar o aparelho do Estado 
a nível nacional  e europeu,  de modo a tornar-se mais auto-suficiente, bem equipado e com o espírito 
renovado, tendo em vista, a aplicação de novos  métodos e práticas, que reforcem os valores éticos e o 
património comum aceite por todos,  ao promover  a responsabilidade pessoal dos titulares dos órgãos 
e agentes administrativos, no sentido de configurar instituições mais credíveis e com melhores regras, na 
consolidação dos princípios de transparência, liberdade, responsabilidade e solidariedade. A nova AP cami-
nha no sentido de  identificar novas fontes de redução da despesa pública com a implementação de novas 
ferramentas, baseando-se, atualmente, num  modelo centralizado de prestação de Serviços Partilhados de 
Compras Públicas (SPCP). Esta nova configuração progrediu para a gestão centralizada de compras,  supor-
tada por plataformas de compras concentradas, dando uma maior garantia no planeamento das aquisições 
a realizar com uma visão integrada das necessidades, apoiada por um planeamento real, que possibilite 
uma análise e avaliação de resultados mais fidedigna e que corresponderá a um maior know how, efectiva-
do pela formação cada vez mais especializada, de modo a garantir em segurança, o sucesso do processo de 
centralização das compras públicas, sustentado pelas respetivas e diversas plataformas, partilhando o valor 
com aquisições em rede, tranversais a toda a AP. Da intermediação, do aperfeiçoamento e  da expansão  da 
rede operacional de serviços partilhados TIC20 transparece a necessidade da sistemática regulamentação 
enquanto pilar essencial na estratégia de modernização e de reforma da AP,  atribuindo um novo sentido 
ao príncipio da actividade administrativa, implicitamente, como instrumento de prevenção e combate à 
corrupção e infrações conexas.  

2.2 As novas Directivas Comunitárias – Novos Princípios e objectivos da contratação pública

No início do século XXI, assiste-se a um aumento exponencial e ou a uma maior consciencialiação 
do problema da corrupção envolta nas compras públicas. Para o  minimizar, uma vez que a percepção do 
problema é transversal a todas as esferas do planeta, foi necessário produzir um modelo comum, com uma 

20  Decreto-Lei n.º 151/2015, de 6 de agosto,  estabelece no âmbito dos procedimentos de aquisição de bens e serviços de 
tecnologias de informação e comunicação (TIC), a obrigatoriedade de verificação prévia da possibilidade de estes bens e serviços 
serem fornecidos por serviços ou organismos da Administração Pública, através da Rede Operacional de Serviços Partilhados de 
Tecnologias de TIC (rSPtic). Este Decreto-Lei regula, ainda, a aquisição e a utilização de bens e serviços de comunicações, pela 
Administração Pública.
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estrutura paralela, cujo papel fulcral nas novas DC21 era estabelecer até 18 de abril de 2016, uma tranposi-
ção  rigorosa no que concerne à doutrina e à jurisprudência que  carece de clarificação ou aperfeiçoamento 
atendendo aos princípios da livre circulação de mercadorias, da liberdade de estabelecimento e da livre 
prestação de serviços, bem como aos princípios deles decorrentes, como os da igualdade de tratamento, 
da não discriminação, do reconhecimento mútuo, da proporcionalidade,  da transparência e da concorrên-
cia. Uma revisão conotada de grande  complexidade e revestida de muita cautela mas cujo prazo expirou. 
O já conhecido anteprojeto do futuro CCP aparenta ser uma boa síntese: um CCP renovado com as adap-
tações possíveis ou necessárias  às diretivas de 2014, cuja indicação da entrada em vigor estava definida 
para 1 de julho de 2017, mas que não se concretizou. A  reforma do CCP alude para a máxima, “simplificar 
a contratação pública para favorecer a inovação” tendo como pressuposto a “modernização do Estado. 
Destacam-se algumas das alterações introduzidas, constantes do Quadro 3:

Quadro 3 - Principais alterações ao CCP com a transposição das Directivas Comuniárias

Positivas Negativas

Limitar “a utilização do procedimento de ajuste direto com consulta a apenas uma 
entidade para aquisições de baixo valor” e vai conferir “autonomia ao procedimen-
to de consulta prévia, com consulta a três entidades.

Não ficou salvaguardada a 
imposição da obrigação aos 
concorrentes de fundamen-
tarem pormenorizadamente 
as propostas de preço anor-
malmente baixo. Podendo 
ser apresentadas propostas 
imprudentes e até mesmo, 
irresponsáveis, que não per-
mitem o cumprimento ade-
quado dos CP celebrados;

Critério de adjudicação passa a ser, por regra, o da fixação da proposta economi-
camente mais vantajosa, considerando, a melhor relação qualidade-preço isto é, 
custo-eficácia, sem permitir a adjudicação pelo preço anormalmente baixo, elimi-
nando a sua indexação ao preço-base.

Contempla o combate à corrupção e resolução rápida de litígios, “medidas de pre-
venção e eliminação do conflito de interesses”, nos procedimentos de formação 
de contractos prevê a “criação da figura do gestor do contrato”, bem como “a ne-
cessidade de fundamentação especial dos contractos com valor elevado, com base 
numa avaliação custo-benefício”.

O Governo irá criar um regime que vai promover “a resolução alternativa de li-
tígios” e que deverá permitir “um julgamento mais rápido e menos oneroso de 
litígios que oponham cidadãos e empresas às entidades públicas em matéria de 
contratação pública”. 

Tornar mais digitais os “procedimentos de formação de contractos públicos com a 
utilização de meios eletrónicos” e plataformas digitais;

 Fonte: A própria

2.3 Equidade inter-geracional no âmbito da contratação pública

O papel do Estado no desenvolvimento da sociedade e das condições de crescimento deve ser orien-
tado numa lógica de eficácia e eficiência, equidade, responsabilidade e ética do serviço público, necessário 

21  As Directiva Comunitárias de 26 de fevereiro de 2014, no âmbito da contratação pública, consagram garantias proces-
suais mais fortes, mais consistentes, transparentes e justas, equitativas e não discriminatórias. 
Directiva 2014/23/UE, relativa à adjudicação de contratos de concessão, nos considerandos 61 e  69 e artigos 35.º  e 38.º;
A Directiva 2014/24/UE, relativa aos contratos públicos de aludir e os considerandos 100 e 126 e os artigos 26.º, 35.º e 57.º  
A Directiva 2014/25/UE, relativa aos contratos públicos celebrados pelas entidades que operam nos setores da água, da energia, 
dos transportes e dos serviços postais, a remeter ao artigo 53.º e considerandos 105 e 132.
Em observância ao princípio da transparência foi ampliado a sua obrigatoriedade nestas  Directivas como medida de governação 
no âmbito do CP, conforme o disposto nos artigos 45.º,  83.º e  99.º 
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à legitimidade política e à capacidade do poder político. Com efeito, a intervenção do Estado vai no sentido 
de garantir a igualdade de oportunidades e responder à estratificação social, nomeadamente, através da 
educação de massas e de tarefas de regulação da atividade do sector privado, por forma, não só a evitar 
a sobreposição dos seus interesses ao interesse público, como também a corrigir falhas de atividade que 
possam gerar falta de equidade na sociedade (Mozzicafreddo, 2002; Sá, 2000; Majone, 1997). A moderni-
zação do Estado tem sido gradual, apresentado soluções inovadoras, consubstanciada em valores sociais 
básicos e que vão ao encontro do conceito de cidadania. A Administração Pública reclama  “boa saúde, pois 
requer segurança, garantia da participação política, educação, saúde, proteção social e, mais recentemen-
te, cultura, proteção ambiental e igualdade” (Mozzicafreddo, 2000; Marshall e Botomore, 1992). 

Subjacente à primeira LEO, foram consagrados determinados princípios, no entanto, a evolução conjun-
tural e o novo quadro orçamental têm sido modelados com a inclusão de outros. Visando acautelar  políticas 
de equílibrio, nomeadamente, equidade inter-geracional, estabilidade orçamental, solidariedade recíproca, 
transparência orçamental, publicidade, sustentabilidade e limite da dívida pública, a prossecução do princí-
pio da equidade-intergeracional, introduzido no OE de 2004, esclarece a importância de equidade na distri-
buição de benefícios e custos entre gerações presentes e  gerações futuras. Pressupõe maior transparência 
e clareza financeiras, bem como, a necessidade de refletir na esfera jurídica os seus efeitos não se circuns-
crevendo apenas à informação inerente à consolidação orçamental no Sector Público Administrativo (SPA). 
Em teoria, não basta estar consagrada na lei a ponderação da equidade-intergeracional, terá que ir muito 
mais além, visto que, na prática, a equidade potencia a paridade de valores (reais) e critérios comparativos 
constantes. Cabe ao executivo responsável definir políticas públicas isentas, com recurso à implementação 
de mecanismos legais e financeiros eficientes à efectivação transparente da repartição dos custos e dos 
benefícios pelas gerações vindouras. Face aos últimos estudos apresentados pela OCDE relativamente à 
sociedade em geral e, em especial, a Portugal, percepciona-se que existe  um longo caminho a percorrer de 
forma a inverter o fenómeno, monitorizando a prevenção e o combate à corrupção. Assim, a acção das enti-
dades públicas não deve conduzir a soluções que não possam ser pagas no período previsto, acautelando o  
princípio do limite da dívida pública. A legislação europeia remete para o documento Pacto de Estabilidade e 
Crescimento (PEC)22  e para o artigo 4.º do Tratado sobre Estabilidade, Coordenação e Governação na UEM, 
que inclui uma salvaguarda “o Governo está obrigado a reduzir o montante da dívida pública”.

2.3.1 Uma metáfora “viva” a exemplo da equidade intra e inter-geracional

O propósito desta metáfora, uma analogia às nossas vivências, com um carácter incisivo junto dos 
mais jovens, tem como objetivo apontar no sentido de os consciencializar e sensibilizar para os problemas 
da sociedade e simultaneamente, atuar como uma referência com um fim pedagógico. Na Índia, existem, 
nas proximidades de Cherrapunjee, (uma das áreas mais chuvosas do planeta)pontes “vivas”, sólidas e 
silenciosas, que continuam a crescer e a fortalecer-se ao longo dos séculos. Consideradas uma obra prima 
de verdadeira integridade ecológica, desempenham um papel notável, um autêntico exemplo integrador, 
democrático e subsidariário. Os habitantes locais aproveitam o potencial das complexas raízes das árvores 
para as orientar de uma margem à outra margem do rio. Cooperando entre si, envolvendo a comunidade 
com respeito e imputando o sentimento de responsabilidade, têm como objectivo conferir mais robustez à 

22  O Pacto de Estabilidade e Crescimento (PEC) é um acordo entre os países da União Europeia consubstanciado nos ar-
tigos 99° e 104° do Tratado de Roma. Este documento foi adotado para evitar que políticas fiscais irresponsáveis tivessem efeitos 
nocivos sobre o crescimento e a estabilidade macroeconómica dos países da União Europeia, em particular aqueles que adaptaram 
o Euro como sua moeda.
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estrutura das pontes, para que possam ser atravessadas e simultaneamente capazes de suportar qualquer 
intempérie. É tradição e rotina de cada habitante khasi que, ao atravessar uma ponte, lhe dê mais um nó, 
ou corrija a direção das jovens raízes, na prossecução da melhoria contínua, precavendo e prevenindo 
qualquer deformação que possa surgir. A ponte pertence à comunidade e aos seus filhos que aprendem 
naturalmente a continuar o trabalho. Um processo lento para que se possa atingir a firmeza ideal. Uma 
verdadeira obra de querença dedicada às gerações seguintes. Um exemplo “vivo” de quando se constrói 
a pensar no futuro: em vez de cortar árvores para fazer pontes, os seus habitantes transformaram-nas em 
pontes, uma ação não poluidora do ambiente, a partir de uma ideia perfeitamente ecológica, com resulta-
dos extraordinários. 

A reflexão sobre este costume das tribos khasi  remete-nos para a nossa realidade e para a forma como 
devemos entender o conceito de sustentabilidade bem como para o respeito pela querença. A visão deverá 
integrar o colectivo, o interesse público, hierarquizando a utilização e racionalização dos recursos, tendo 
sempre presente o princípio da equidade intra e intergerações na distribuição dos custos e dos benefícios.

CAPÍTULO III - PREVENIR A CORRUPÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

A prevenção contra a corrupção implica a alteração da mentalidade e atitude da sociedade em geral, 
em prol de uma educação cívica activa dos cidadãos. Prevenir não é, nada mais nada menos, que acautelar 
as consequências de uma ação, de modo a prevenir o seu resultado, com as devidas correções para que a 
mesma passe a um  estádio de recondução e redireciomanento, no encalço de uma alteração cultural. A 
ação do  Homem  em sociedade rege-se pelos conceitos de certo/errado, dependentes entre si e inerentes 
à própria sociedade, possibilitando um equílibrio dinâmico. Por sua vez, a  sociabilização é um processo 
pelo qual as crianças desenvolvem uma consciência moral e social através da consciencialização da exis-
tência princípios, valores,  normas, leis e valores que lhes permite adquirir a noção própria do eu-social, ao 
aplicá-los às suas acções e pensamentos humanos. Nenhum indivíduo está isento de influências que lhe 
são extrínsecas ou intrínsecas e que influenciam as alterações comportamentais durante as fases da sua 
vida, frequentemente, com têndencias desviantes dos melhores interesses da sociedade, das organizações 
e das instituições e contrárias à moral comum e às leis. No entanto, o processo de sociabilização inicia-se 
em grande medida no seio da família nuclear, designada por  sociabilização primária, pela qual as crianças 
aprendem as normas da sociedade em que nasceram, referenciando a formação de base . O carácter de 
um indivíduo advém da sua herança educacional e dos mecanismos de prevenção precoce que devem ser 
sedimentados de geração em geração.  O valor que a cultura gera, enraiza-se e, por conseguinte, a socie-
dade tende a transformar-se progressivamente numa sociedade mais justa e responsável. Se visionarmos 
essa correspondência e a influência no Orçamento do Estado (OE), o reflexo é positivo, próprio de um Esta-
do de Direito Democrárico, sustentável e que revela grande responsabilidade e cidadania. 

3.1 O papel do Conselho de Prevenção e Corrupção

O CPC é uma entidade  administrativa independente que funciona junto do TC e tem como fim de-
senvolver, nos termos da Lei n.º 54/2008, de 4 de setembro, uma actividade de prevenção no combate à 
corrupção e a infracções conexas. No âmbito das suas atribuições e competências, cabe-lhe recomendar 
às entidades do SPA a elaboração de planos de gestão de riscos intrinsecamente ligados à missão do TC 
previsto na Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto que estabelece, na parte final do n.º 2 do art.º 11.º, que aquela 
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entidade independente procura “... difundir a informação necessária para que se evite e reprima o desper-
dício, a ilegalidade, a fraude e a corrupção relativamente aos dinheiros e valores públicos, tanto nacionais 
como comunitários.” A criação desta entidade com funções muito específicas de prevenção e controlo do 
fenómeno inerente às práticas de corrupção em Portugal, aparece com o intuito de responder e travar o 
problema,  desenvolvendo e implementando  mecanismos de modo a avaliar resultados através de ins-
trumentos facultados pelas instituições de aplicabilidade nacional e internacional numa lógica preventiva, 
cívica, pedagógica e de responsabilidade intergeracional, traduzindo a sua missão na redução de oportu-
nidades para a prática de crimes de corrupção, conforme expresso no artigo 2.º da Lei 54/2008 no que 
concerne às suas atribuições e competências, designadamente:

“1 - A actividade do CPC está exclusivamente orientada na prevenção da corrupção, riscos, erros e in-
fracções conexas, incumbindo-lhe:

a) Recolher e organizar informações relativas à prevenção da ocorrência de factos de corrupção 
activa ou passiva, de criminalidade económica e financeira, de branqueamento de capitais, de 
tráfico de influência, de apropriação ilegítima de bens públicos, de administração danosa, de 
peculato, de participação económica em negócio, de abuso de poder ou violação de dever de 
segredo, bem como, na aquisições de imóveis ou valores mobiliários em consequência da ob-
tenção ou utilização ilícitas de informação privilegiada  no exercício de funções na AP ou no SPE;

b) Acompanhar a aplicação dos instrumentos jurídicos e das medidas administrativas adoptadas 
pela AP e SPE para a prevenção e combate dos factos referidos na alínea a) e avaliar a respectiva 
eficácia;

c) Dar parecer às solicitações da Assembleia da República Portuguesa (ARP) e do Governo ou dos 
órgãos de governo próprio das regiões autónomas, sobre a elaboração ou aprovação de instru-
mentos normativos, internos ou internacionais, de prevenção ou repressão dos factos referidos 
na alínea a);

2 - O CPC colabora, correspondendo às solicitações das entidades públicas interessadas, na adopção 
de medidas internas susceptíveis de prevenir a ocorrência dos factos referidos na alínea a) do n.º 
1, designadamente:

a)  Na elaboração de códigos de conduta que, entre outros objectivos, facilitem aos seus órgãos e 
agentes, a comunicação às autoridades competentes de tais factos ou situações conhecidas no 
desempenho das suas funções e estabeleçam o dever de participação de actividades externas, 
investimentos, activos ou benefícios substanciais havidos ou a haver, susceptíveis de criar con-
flitos de interesses no exercício das suas funções;

b)  Na promoção de acções de curta formação ou permanente dos respectivos agentes para a pre-
venção e combate daqueles factos ou situações;

3 -  O CPC coopera com os organismos internacionais em actividades orientadas pelos mesmos objec-
tivos”; Esta entidade, ao longo da sua vigência, advertiu as entidades do Setor Público com “Reco-
mendações” específicas, expressas no Anexo I. 

O  trabalho desenvolvido  pelo CPC  tem sido decisivo na defesa e consolidação  de uma política de 

transparência23 na gestão pública, embora a sua eficácia fosse mais consistente se existisse em paralelo 

23  Resolução da Assembleia da República n.º62/2016, de 15 de abril – Constituição de uma comissão eventual para o re-
forço da transparência no exercício de funções públicas.

Voltar ao índice



DIREITO INTERNACIONAL E EUROPEU DA CONTRATAÇÃO PÚBLICA 158

uma agência anticorrupção que concentrasse poderes de repressão e prevenção, onde se produzisse mais 
conhecimento especializado sobre o fenómeno, em coordenação com os vários organismos com compe-
tências neste domínio, de modo a fomentar compatibilidades pessoais e acordos institucionais, com pro-
cedimentos de recolha, difusão e partilha de informação eficazes e transversais a todas as instituições na 
concretização de uma estratégia integrada de actuação.

3.2 O papel dos planos de prevenção de riscos e corrupção na contratação pública

O CPC reitera o pedido de colaboração ao TC e a todos os organismos de controlo interno do SP, para 
que, nas suas ações, verifiquem se as entidades sob o seu controlo dispõem e aplicam de modo efetivo os 
seus Planos de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infracções Conexas, incluindo a verificação da elabora-
ção dos correspondentes relatórios anuais de execução. “ Os Planos de Prevenção de Riscos de Corrupção 
e Infracções Conexas constituem um instrumento para a gestão do risco como suporte do planeamento 
estratégico, do processo de tomada de decisão e do planeamento e execução das suas actividades opera-
cionais e instrumentais.” O plano deve obedecer à prossecução dos princípios da integridade institucional, 
da disciplina, da responsabilidade24 e da transparência de atos e de decisões, inerentes à otimização dos 
recursos próprios da boa governação, da ética e da gestão por objetivos.

As recomendações emanadas pelo CPC são o pilar desses planos com o objectivo claro de despertar 
uma relação entre Administração/administrado de forma  mais concisa,  com o intuito de impulsionar re-
lações mais transparentes e de maior rigor no sector público e privado. Neste contexto, a  acção exercida 
pela AP deverá ser realizada de modo a melhorar, com regularidade, os sistemas de controlo interno que 
deverão abranger o SP, com base em mais auditorias aos seus departamentos. Para isso, é fundamental 
que seja observada uma cultura de responsabilidade rigorosa entre funcionários e agentes, sob o primado 
das regras éticas e deontológicas25 inerentes às suas funções que garanta, de forma consciente e isenta os 
seus deveres e obrigações, em particular, no que diz respeito, à obrigatoriedade de denúncia de situações 
de corrupção,  de risco de corrupção ou erros em conformidade com a lei. Só assim se atinge uma cultura 
de legalidade, clareza, rigor e transparência nos procedimentos, permitindo o acesso, público e oportuno, 
à informação correcta e o mais completa possível, perpetuando o voto da confiança aos cidadãos na esfera 
da integridade, da imparcialidade e eficácia dos poderes políticos propagando-se e estendendo o exem-
plo à sociedade civil. Tem-se aferido o resultado destes relatórios como uma ferramenta real, vantajosa e 
útil, essencial na aplicabilidade de medidas na prevenção do risco e do erro que, ao longo do tempo, tem 
sofrido mutações e onde o grau de intensidade também tem variado, a fim de corrigir outras situações de 
cariz fraudulento de forma mais incisiva. Sendo, por isso, um instrumento de gestão muito dinâmico com 
a possibilidade de  intoduzir melhorias continuadas, em todas as áreas do SP do Estado. Um dos aspetos a 
salientar é a obrigatoriedade de publicação dos planos no sítio da internet ou em plataformas eletrónicas 
legais, garantindo transparência nos processos e procedimentos de cada área de gestão (recursos huma-
nos, património, gestão financeira, contratação pública) das entidades pelos órgãos máximos, sejam eles 
de natureza administrativa ou empresarial, de direito público ou privado.

O outro aspeto é a relevância da formação especializada no âmbito da contratação pública na prosse-
cução do fim a que se destina, culminando no exercício de boas práticas subjacentes ao princípio ético na 
prevenção de riscos e erros associados. 

24  Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, aprova o regime da responsabilidade civil extracontratual do estado e demais en-
tidades públicas, alterada pela Lei n.º 31/3008, de 17 de junho.

25  Carta Ética da Administração Pública - Dez princípios éticos da Administração Pública assumindo aqui particular relevân-
cia os princípios do serviço público, da legalidade, da justiça, da imparcialidade, da lealdade e da integridade.
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No seguimento das “Recomendações” do CPC, existe grande  probabilidade de ocorrência de casos de 
corrupção relacionados com as compras públicase a sua importância no contexto de Governança, pode ser  
enquadrada, segundo Chevalier, : (…) signifie que des acteurs divers vont être associés aux processus décisio-
nnels : l’État n’est plus seul maître à bord; il est contraint, sur le plan externe comme sur le plan interne, de 
tenir compte de l’existence d’autres acteurs, qui sont amenés à participer, d’une manière ou d’une autre, dans 
un cadre formel ou de façon informelle, à la prise des décisions. La gouvernance implique donc un décloison-
nement entre public et privé, mais aussi entre les différents niveaux (international, régional, national, local).

CONCLUSÃO

A constatação de que a corrupção corresponde a um conjunto de práticas que pervertem a base das 
instituições, através de comportamentos sociais e culturais egoístas, onde os interesses dos particulares 
são colocados num patamar superior em prejuízo dos interesses coletivos, colocando em causa o prínci-
pio de cidadania e a  defesa das garantias dos cidadãos na sã vivência social, negligenciando o princípio 
da confiança e o respeito pelo outro é inquestionável. O efeito dela decorrente é profundamente nefasto 
para o desenvolvimento económico, para a estabilidade política e social de um país, como Portugal. Daí a 
necessidade de se aplicar mecanismos criteriosos no sentido de salvaguardar os recursos que são escassos 
e de todos nós, responsabilizando e punindo aquele ou aqueles que prevaricam. O mais recente relatório 
do Barómetro da Transparência Internacional (TI) de 2016 assente em indíces de percepção de corrupção 
(IPC), coloca Portugal na 29.ª posição da lista dos países mais transparentes, entre os 176 analisados. Trata-
-se de um instrumento de suma relevância que avalia o nivel de corrupção dos países em todo o mundo, 
em parceria com outras entidades governamentais e não governamentais. 

A atuação do CPC sob o  lema “ A Prevenção e Corrupção – Faz-se por todos, todos os Dias!” plasma 
o trabalho até então desenvolvido, que culmina em preocupações e em melhorias contínuas, envolvendo 
diferentes “atores” e ou parceiros no combate ao flagelo. Reforçando a criação de valor para uma boa pres-
tação de contas, na legitimidade do exercício de funções e a criação de instrumentos eficazes na prevenção 
precoce, o efeito pedagógico desta entidade junto das instituições, dos jovens e da comunidade em geral, 
fomenta a sensibilização e a consciencialização para o problema. O empenho dispendido e a sua participa-
ção sem precedentes têm contribuido para uma sociedade melhor, mais apta e na esteira do futuro.
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Introdução

As relações in house têm sido objecto de viva análise e discussão doutrinária, acompanhado de deci-
sivo e determinante impulso da jurisprudência comunitária.

Um novo impulso foi recentemente dado pelo novo pacote legislativo referente à contratação pública, 
com a aprovação em 2014 das respectivas Diretivas relativas à contratação pública.

Com efeito, e contrariamente ao sucedido em 2004, o legislador comunitário logrou agora alcançar 
um acordo com vista a introduzir estas matérias nas Diretivas.

O presente trabalho, enquadrado no Curso de Pós-Graduação de Contratação Pública, tem como ob-
jectivo assumido analisar as relações in house entre os municípios e as empresas locais.

Pensamos que é o momento certo para o fazer. 

Por um lado, temos um novo Regime Jurídico da Atividade Empresarial Local e das Participações Locais 
(“RJAEL”), aprovado pela Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, que veio prever critérios para a constituição e 
manutenção de empresas locais, determinando a sua dissolução sempre que os mesmos não se encon-
trem satisfeitos, cuidando especialmente de disciplinar as relações entre entidades públicas participantes 
e entidades participadas.

Por outro lado, encontramo-nos, na data em que escrevemos, no decurso da discussão do anteprojeto 
de revisão do Código dos Contratos Públicos, o qual vem responder, essencialmente, à exigência de trans-
posição das Diretivas de 2014.

Aproveitamos, ainda, e ainda que brevemente, para analisar as relações de cooperação público-públi-
co, as quais, antevemos, constituirão uma modalidade crescentemente significativa, num tempo em que 
ao cidadão destinatário do serviço público interessa menos saber, dentro do quadro da Administração, 
quem em concreto presta o serviço mas antes que o serviço seja o mais bem prestado possível e consu-
mindo o mínimo de recursos (leia-se impostos).

1 Revista AB INSTANTIA - Revista do Instituto do Conhecimento AB, Ano IV, N.º 6, Almedina, 2016. Setembro de 2016.

As relações in house entre 
municípios e empresas locais 1

Marco Henriques Claudino 
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1. Sujeição dos contratos às regras de contratação pública

O Acórdão Teckal2 veio postular que os contratos celebrados entre entidades do sector público, e no 
que ao nosso trabalho interessa os contratos celebrados entre entidades integrantes do universo da admi-

nistração local, não se encontram, sem mais, excluídos do cumprimento das regras europeias e nacionais 

de contratação pública3. 

Na verdade, as entidades públicas têm, assim, e por regra, a obrigação de ir ao mercado sempre que 

pretendam adquirir serviços ou realizar obras.

Ao mesmo passo, entendeu o Tribunal de Justiça da União Europeia (“TJ” ou “Tribunal”), no mesmo 

Acórdão, que nem todas as situações devem ser sujeitas às regras de contratação pública. Na verdade, tal 

significaria uma supressão desproporcionada, senão mesmo despropositada, da liberdade de auto-organi-

zação administrativa sem que, correspetivamente, se gerassem ganhos ao nível da liberdade de mercado 

e da concorrência.

Com efeito, é no sopeso entre ambas as liberdades, e na “tensão latente”4 que a mesma gera, que a 

jurisprudência, a doutrina e agora o legislador comunitário vão construindo o edifício dos sectores excluí-

dos das regras da contratação pública.

2. As empresas locais e as regras de contratação pública

A sujeição das empresas locais ao regime da contratação pública não se encontra expressamente 

disciplinada no RJAEL, tendo este diploma deixado essa regulação para o Código dos Contratos Públicos.

Contudo, o diploma que regula a atividade empresarial local não deixa de prever, no número 1 do seu 

artigo 34.º que “as empresas locais, tanto nas relações com os sócios como com terceiros, estão sujeitas 

às regras gerais da concorrência, nacionais e comunitárias, e devem adotar mecanismos de contratação 

transparentes e não discriminatórios, assegurando igualdade de oportunidades aos interessados, nos ter-

mos legalmente previstos”.

Assim, a primeira questão que se deve colocar-se é se a empresa local se subsume ao conceito de en-

tidade adjudicante previsto no Código dos Contratos Públicos (“CCP”), o qual acolheu, como refere PEDRO 

GONÇALVES, o conceito de direito europeu de “organismo de direito público”. 

Cumpre referir que este conceito foi decisivamente consagrado no Acórdão Mannesmann5, ao definir 

organismo de direito público “um organismo criado para satisfazer especificamente necessidades de interesse 

geral sem carácter industrial ou comercial, dotado de personalidade jurídica e estreitamente dependente do 

Estado, das autarquias locais ou de outros organismos de direito público, requisitos que são cumulativos”.

2  Acórdão de 18 de novembro de 1998, Processo C-107/98, Teckal Srl/Comune de Viano, Azienda Gás – Acqua Consor-
ziale (AGAC) di Reggio Emilia.

3  Veja-se o Considerando (31) da Diretiva 2014/24/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26  de fevereiro de 2014 
(“Diretiva Clássica”): “O simples facto de ambas as partes num acordo serem autoridades públicas não exclui, por si só, a aplicação 
das regras acima referidas (de contratação pública)”.

4  Bernardo Azevedo, Contratação In house: entre a liberdade de auto-organização administrativa e a liberdade de merca-
do, p.115 e ss.

5  Acórdão de 15 de janeiro de 1998, referente ao Processo C-44/96, Mannesmann Anlagenbau Austria AG e outros/
Strohal Rotationsdruck GesmbH.
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Vejamos ambos os requisitos apresentados.

O primeiro respeita à satisfação da necessidade de interesse geral, sem carácter industrial ou comercial. 

O RJAEL previu no número 1 do seu artigo 20.º que “as empresas locais têm como objeto exclusivo 

a exploração de atividades de interesse geral ou a promoção do desenvolvimento local e regional…sendo 

proibida a constituição de empresas locais para a prossecução de atividades de natureza exclusivamente 
administrativa ou com intuito exclusivamente mercantil”.

No entanto, não ter natureza exclusivamente mercantil não significa, desde logo, que não tenha carác-
ter comercial ou, nas palavras de PEDRO GONÇALVES, que não desenvolva “a sua atividade em condições 
de mercado, exposta à concorrência”, o que ocorre, desde logo, nos sectores especiais.

O segundo requisito, estar dotado de personalidade jurídica, encontra-se, pela natureza das empresas 
locais, sempre satisfeito.

Relativamente ao terceiro requisito, o da existência da estreita dependência, também consideramos 
que se encontra sempre presente. Embora não se confunda com o conceito de influência dominante, os 
requisitos desta - previstos no artigo 19.º, n.º 1 do RJAEL: “detenção da maioria do capital ou dos direitos 
de voto; direito de designar ou destituir a maioria dos membros do órgão de gestão, de administração ou 
de fiscalização; qualquer outra forma de controlo de gestão” - vão ao encontro da conceptualização que o 
CCP acolheu, para definir entidade adjudicante, no seu artigo 2.º. 

Diríamos, na esteira de ALEXANDRA LEITÃO que “devem considerar-se entidades adjudicantes to-
das as empresas públicas…bem como as empresas participadas cuja gestão seja controlada por uma 
entidade adjudicante”.

Em sentido contrário, parece-nos, CLÁUDIA VIANA6 coloca a possibilidade de uma empresa ou entidade 
empresarial não reunir os requisitos para ser qualificada como organismo público, “não obstante se mos-
trarem verificados os requisitos de dependência estrutrural e funcional definidos pelo Tribunal de Justiça”. 
Esta circunstância levaria ao afastamento do in house, uma vez que o CCP exige que estes contratos sejam 
celebrados entre entidades adjudicantes: “formação de contratos a celebrar por entidades adjudicantes”. 

Esta situação será, expetavelmente, corrigida na revisão do CCP, em conformidade com a jurisprudên-
cia comunitária e com a Diretiva 2014/24/UE. Assim o indica o anteprojecto que se encontra em consulta 
pública ao prever que “a Parte II do presente Código não é aplicável à formação dos contratos, independen-
temente do seu objeto, a celebrar por entidades adjudicantes com uma outra entidade”, já não exigindo, 
portanto, que ambas sejam consideradas entidades adjudicantes.

3. As relações in house: requisitos

a) Pessoas juridicamente distintas

Embora não seja habitualmente qualificado como um requisito autónomo das relações in house, en-
tendemos que, mais do que um pressuposto, a existência de duas pessoas com personalidade jurídica 
distinta é requisito para a verificação de relação in house.

6  Cláudia Viana, Contratos Públicos in house - em especial as relações contratuais entre Municípios e Empresas Municipais 
e Intermunicipais, Revista de Direito Regional e Local, n.º 0, outubro/dezembro de 2007, p. 40.
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Com efeito, previamente ao exame da eventual existência de controlo (análogo àquele que tem sobre 
os seus próprios serviços) da entidade adjudicante sobre outra entidade, importa desde logo aferir se esta-
mos perante duas pessoas juridicamente distintas ou se, pelo contrário, a relação é puramente interna. Se 
é, por outras palavras, uma relação in house strictu sensu.

Vejamos o caso da administração local. 

Nos termos do artigo 2.º do RJAEL, a atividade empresarial é desenvolvida através de serviços (inter)
municipalizados e empresas locais. 

Porém, e contrariamente às empresas locais, os serviços municipalizados não dispõem de personali-
dade jurídica (apesar de serem geridos de forma empresarial e possuírem organização autónoma), o que, 
desde logo, e nas relações com o município ou entidade intermunicipal, afasta a existência de qualquer 
contrato, tratando-se de uma relação puramente interna. 

Assim, e para este efeito, os serviços municipalizados apresentam mais similitude com os serviços mu-
nicipais, os quais se afiguram como serviços verdadeiramente internos, cuja coordenação cabe diretamen-
te ao presidente da câmara municipal, nos termos do artigo 37.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais 
e das Entidades Intermunicipais (RJAL), aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

Todavia, e como veremos, apesar de juridicamente distinta, importa, para efeitos de relação in house, 
que estejamos perante duas entidades que não se encontrem materialmente separadas. O mesmo é dizer 
que uma seja o prolongamento da outra, que uma não tenha verdadeira autonomia face à outra. 

Esta identidade material é avaliada nos requisitos seguintes: controlo análogo, destinação essencial da 
atividade e inexistência de participação privada.

b) Controlo análogo

O Acórdão Teckal já mencionado exige, para o teste da relação in house, que o município exerça “sobre 
a pessoa em causa um controlo análogo ao que exerce sobre os seus próprios serviços”.

Isto é, para que a relação entre duas pessoas, jurídica e formalmente distintas, possa, ainda assim, fi-
car subtraída das regras de contratação pública, importa que se verifique da parte da entidade que controla 
(para o nosso trabalho, o município) um poder de orientação e instrução sobre a empresa local, que leva a 
que esta careça de autonomia decisória.

Como refere TIAGO DURVAL FERREIRA “o exercício do controlo análogo pressupõe uma dependência 
organizacional, a possibilidade da entidade adjudicante dar cumprimento aos seus objectivos de interesse 
público através do ente instrumental, existindo assim apenas uma vontade decisória direccionada à pros-
secução de um interesse geral”7. 

Não basta assim que estejamos perante uma “influência dominante”, critério utilizado para qualificar 
uma empresa pública8 ou uma empresa local9, mas antes algo que, nas palavras de ALEXANDRA LEITÃO, 
“seja mais intenso, que se deve traduzir num absoluto domínio sobre a autodeterminação da vontade do 
prestador do bem ou serviço”10. Por outras palavras, a entidade adjudicante deve ter um “poder que lhe 

7  Durval Tiago Ferreira, Contratação in house, Almedina, 2013, p. 152.

8  Artigo 5.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro, que aprovou o Regime Jurídico do Setor Empresarial

9  Artigo 19.º, n.º 1 do RJAEL

10  Alexandra Leitão, Contratos de prestação de bens e serviços celebrados entre o Estado e as empresas e as relações “in 
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permita exercer uma influência determinante…sobre os objectivos estratégicos e as decisões vitais a tomar 
pela organização in house” 11. 

Esta é, aliás, a linha propugnada pelo TJ. Com efeito, no Acórdão Parking Brixen12 decidiu-se que se 
deve tratar “de uma possibilidade de influência determinante quer sobre os objectivos estratégicos quer 
sobre as decisões importantes”.

Contudo, e importa sublinhar, na síntese das principais conclusões sobre a densificação do controlo 
análogo por parte do TJ elaborada por ALEXANDRA LEITÃO refere-se que “o controlo análogo não pressu-
põe que o poder público tenha formalmente as mesmas possibilidades jurídicas de influência que tem sobre 
os seus próprios serviços…o que é determinante é saber se a entidade adjudicante está, efectivamente, 
em condições de, a todo o momento, fazer valer integralmente os seus objectivos de interesse público na 
empresa em causa”.

Na mesma síntese da Autora sobremencionada é explicitado que para o TJ “este critério [do controlo 
análogo] nunca se considera verificado nas empresas participadas, ou seja, naqueles casos em que, mesmo 
que a entidade adjudicante detenha a maioria do capital social ou o controlo de gestão, em virtude, por 
exemplo, de golden shares, haja participação de privados”.

Sucede que, a nosso ver, o requisito da “inexistência de participação privada” deve ser autonomizado 
do controlo análogo13.

Felizmente, como veremos, foi essa a opção do legislador comunitário nas novas Diretivas.

Com efeito, não podemos deixar de questionar: em que medida uma participação de 5 ou 10% de 
uma entidade privada limita ou condiciona a influência determinante ou, nos termos recentes das novas 
Diretivas, a influência decisiva de uma entidade adjudicante sobre uma entidade? 

Portanto, e bem a nosso ver, este requisito está autonomizado, pois a sua razão de ser não tem que ver 
diretamente sobre a verificação de um controlo forte de uma entidade sobre o outro, levando à carência 
de autonomia decisória desta, mas antes à não permissão de uma entidade privada obter vantagem com-
petitiva sobre outras empresas.

Posto isto, sempre se dirá, que o requisito do “controlo análogo” tem, com efeito, sido entendido 
como o primeiro grande requisito que deve encontrar-se preenchido por forma a qualificar um contrato 
como in house e logo não sujeito às regras da contratação pública.

i. Controlo análogo conjunto

A jurisprudência comunitária foi evoluindo na construção do conceito de controlo análogo14. Se, numa 
fase inicial, o Acórdão Teckal, assim como o Acórdão Comane15, parecem afastar a possibilidade do controlo 

house”, p. 18 e ss.

11  Bernardo Azevedo, Contratação in house; entre a liberdade de auto-organização administrativa e a liberdade de mer-
cado, Estudos de Contratação Pública, Volume I, Coimbra Editora, 2008, p.127.

12  Acórdão Parking Brixen, de 13 de outubro de 2005, referente ao Processo C-458/03, parágrafo 65.

13  Vide, inter alia, com posição similar, RUI MEDEIROS, “O Âmbito do Novo Regime da Contratação Pública à Luz do Prin-
cípio da Concorrência”, CJA, n.º 69, p.12.

14  Para uma análise aos indícios e da evolução jurisprudencial relativamente ao critério do controlo análogo vide, inter 
alia, Durval Tiago Ferreira, Contratação in house, p. 153 e ss.

15  Acórdão Comane, de 13 de setembro de 2007, referente ao Processo C-433/05.
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análogo poder ser exercido senão de modo individual, i.e., por uma só entidade, o TJ veio posteriormente 
admitir a possibilidade do controlo ser exercido conjuntamente.

Com efeito, no Acórdão Carbotermo16, o TJ veio admitir a admissibilidade do controlo análogo poder 
ser exercido conjuntamente: “ a circunstância de a entidade adjudicante deter, isoladamente ou em con-
junto com outros poderes públicos, a totalidade do capital de uma sociedade adjudicatária tende a indicar, 
sem ser decisiva, que esta entidade adjudicante exerce sobre esta sociedade um controlo análogo ao que 
exerce sobre os seus próprios serviços, na acepção do n.° 50 do acórdão Teckal, já referido”17.

De forma subliminar, o TJUE parece não querer assumir, relativamente à admissibilidade de controlo 
conjunto, uma alteração de entendimento, antes uma clarificação. Com efeito, e para densificação do crité-
rio do destino da atividade, o parágrafo 59 do Acórdão Carbotermo dispõe que “as condições impostas pelo 
acórdão Teckal, já referido, para se poder considerar a Diretiva 93/36 inaplicável aos contratos celebrados 
entre uma autarquia e uma pessoa jurídica desta distinta, nos termos das quais a autarquia deve simulta-
neamente exercer sobre a pessoa em causa um controlo análogo ao que exerce sobre os seus próprios ser-
viços e aquela pessoa deve realizar o essencial da sua actividade com a ou as autarquias que a controlam, 
têm nomeadamente por finalidade evitar que seja falseado o jogo da concorrência”.

A referência no mesmo parágrafo às “condições impostas do Acórdão Teckal” e à “[autarquia] ou au-
tarquias que a controlam” indiciam, dizemos nós, que o TJ aceitando como concebível a existência de 
controlo conjunto, não pretendeu assumir que tal se tratava de uma alteração de posição, quando, a nosso 
ver, a mesma ocorreu.

c) Destinação essencial da atividade

O segundo requisito que o Acórdão Teckal enuncia para a verificação de uma relação in house respeita 
à atividade, exigindo-se que o essencial da mesma seja destinado à entidade que controla.

É um critério importante e justificado, que tem como objetivo evitar que uma entidade que opera 
no mercado possa ter uma vantagem concorrencial injustificada sobre os demais operadores. Foi esta 
aliás a Conclusão do Advogado-Geral no Processo Arge18 ao defender que “é menos compreensível, em 
contrapartida, que esse organismo, provido de um auxílio público, proponha serviços a outros operadores 
ou colectividades sem ficar sujeito às normas de direito dos contratos públicos, quando age em condições 
comparáveis às de um operador económico tradicional”.

Assim, para se considerar que a empresa local configura um prolongamento da entidade que a contro-
la, a essência da sua atividade deve ser desenvolvida em benefício desta.

A densificação deste critério não tem sido isenta de dificuldades, desde logo na definição do perímetro 
de actividades compreendido e de qual o limite a partir do qual já não deve considerar-se que a atividade 
se encontre essencialmente destinada à entidade que a controla.

No acórdão Carbotermo, decisivo para a construção do critério da destinação da atividade, o Tribunal 
refere que “é necessário que as prestações desta empresa sejam substancialmente prestadas a esta única en-
tidade autárquica”, para, mais à frente, determinar que “pode-se considerar que a empresa em causa realiza 
o essencial da atividade com a autarquia que a controla, na acepção do acórdão Teckal…quando a atividade 

16  Acórdão Carbotermo, de 11 de maio de 2006, referente ao Processo C-340/04.

17  Parágrafo 37.

18  Processo C-94/99, que deu origem ao Acórdão de 7 de dezembro de 2010.
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desta empresa é consagrada principalmente a esta autarquia, revestindo qualquer outra atividade apenas 
carácter marginal”. Decidiu ainda o Tribunal que “para apreciar se é este o caso, o juiz competente deve tomar 
em consideração todas as circunstâncias do caso em apreço, tanto qualitativas como quantitativas”.

O TJ, em Carbotermo, rejeitou aplicar por analogia o critério quantitativo de 80% previsto na Diretiva 93/9819.

Compreende-se a decisão. Com efeito, ao sustentar que na revisão de 2004 a Diretiva Clássica não con-
templou de forma expressa qualquer critério de exclusão, tendo, em simultâneo, na Diretiva dos Setores 
Especiais, alargado a exclusão da aplicação para o fornecimento de bens e já não apenas para a prestação de 
serviços, concluiu bem pela impossibilidade de, com recurso à analogia, definir um parâmetro percentual.

E não se diga que assim sendo também as relações in house já sujeitas a decisão jurisprudencial não 
poderiam considerar-se excluídas por as mesmas não se encontrarem vertidas na Diretiva Clássica. Com 
efeito, o legislador conhecia as decisões comunitárias e, neste caso, se quisesse expressamente afastar a 
possibilidade de exclusão tê-lo-ia feito.

Defendendo nós que o TJ andou bem ao não aplicar analogicamente a norma prevista da Diretiva 
93/98, tal não prejudicaria, bem pelo contrário, caso assim o TJ tivesse entendido, a densificação do cri-
tério, adoptando também uma percentagem de volume de negócios, que poderia, inclusivamente, ser de 
80%. O caminho seria outro, mas o resultado final seria o mesmo. 

Assim não entendeu o TJUE, e a nosso ver bem, referindo, aliás, como já se transcreveu acima, que 
todas as circunstâncias, “tanto qualitativas como quantitativas”, devem ser consideradas.

No entanto, e como veremos, no quadro da revisão das Novas Diretivas, e com vista a uma maior se-
gurança jurídica, prevaleceu o critério quantitativo sobre o qualitativo.

d) Inexistência de participação de capital privado

As novas Diretivas vêm expressamente consagrar como terceiro requisito in house a “inexistência de 
participação de capital privado”. Na verdade, ainda que sejam admissíveis “formas de participação de 
capital privado sem poderes de controlo e sem bloqueio exigidas pelas disposições legislativas nacionais” 
trata-se de uma exceção ao critério com uma quase nula consequência prática. Como refere MIGUEL ASSIS 
RAIMUNDO “a excepção é tão circunscrita que é lícito pensar se, em Portugal pelo menos, existirá algum 
caso que preencha os seus pressupostos, já que para tal suceda exige-se que a participação privada seja 
obrigatória à luz do direito nacional em questão”20.

Ainda que autonomizado, importa reconhecer que a Diretiva não deixa de relacionar capital privado 
com controlo, o que, como dissemos, a nosso ver, não tem razão de ser. 

Questão diversa está em saber se este “novo critério” se encontra adequadamente formulado. Trata-
-se, como vimos, de uma opção muito restritiva. Embora a compreendamos, não à luz do controlo análogo 
como dissemos, mas como forma de evitar que uma empresa privada possa aceder ao “mercado público” 
indirectamente através da sua participação numa empresa pública, em vantagem competitiva sobre os 
demais operadores.

19  Diretiva 93/38/CEE do Conselho, de 14 de junho de 1993, relativa à coordenação dos processos de celebração de 
contratos nos sectores da água, da energia, dos transportes e das telecomunicações.

20  Miguel Assis Raimundo, Uma Primeira análise das novas Diretivas, Revista dos Contratos Públicos, n.º 9, setembro/
dezembro de 2013, p. 9.
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Assim, e a nosso ver, consideramos que seria aconselhável haver uma flexibilização do critério, desig-
nadamente prevendo a possibilidade da participação de entidades sem fins lucrativos e cuja participação 
seja residual.

4. As empresas locais

a) O RJAEL e a auto-sustentabilidade das empresas locais

A revisão do RJAEL veio, assumidamente,21 introduzir a auto-sustentabilidade como fator condicionan-
te de constituição e manutenção de empresas locais.

Logo no seu artigo 20.º, o RJAEL determina que “as empresas locais têm como objeto exclusivo a explo-
ração de atividades de interesse geral ou a promoção do desenvolvimento local e regional, nos termos do 
disposto nos artigos 45.º e 48.º, de forma tendencialmente auto-sustentável, sendo proibida a constituição 
de empresas locais para a prossecução de atividades de natureza exclusivamente administrativa ou com 
intuito exclusivamente mercantil”.

Em concretização deste objectivo, o RJAEL vem, por um lado, exigir que para a constituição das empre-
sas locais seja “demonstrada a viabilidade e sustentabilidade económica e financeira”22, determinando, por 
outro lado, a dissolução das empresas sempre que, designadamente, “as vendas e prestações de serviços 
realizados durante os últimos três anos não cobrem, pelo menos, 50% dos gastos totais dos respectivos 
exercícios” e “se verificar que, nos últimos três anos, o peso contributivo dos subsídios à exploração atribu-
ídos pela entidade pública participante é superior a 50% das suas receitas”.

Assim, e entre outras causas para dissolução cujo interesse para a economia do presente trabalho é 
menos relevante, o legislador nacional veio comprimir a liberdade de auto-organização do município23, 
exigindo que as empresas locais sejam auto-sustentáveis.

b) Relações das empresas locais com o município e com terceiros: contrato-programa e prestação 
de serviços

Os serviços de interesse geral prestados pelas empresas locais dependem da celebração de um con-
trato-programa com a entidade pública participante. 

O contrato-programa é “um negócio jurídico…que define o quadro jurídico de relacionamento entre as 
entidades participantes e as empresas locais24 e que disciplina uma relação estreita, na qual, em benefício 
da entidade pública, a empresa local irá assumir um conjunto de obrigações perante a entidade pública, 
mas cuja prestação em concreto ocorre, regra geral, junto de terceiros: os cidadãos. 

21  Vide Exposição de Motivos da Proposta de Lei n.º 58/XII.

22  Cfr. Artigo 32.º, n.º 1 da RJAEL.

23  A este respeito, refira-se que perante o entendimento de um município de que esta norma colidiria com o princípio 
constitucional da autonomia local, o Tribunal de Contas, no seu Acórdão n.º 11/2014, de 1 de julho, referente ao Processo n.º 
516/2003 veio considerar que se é certo que estamos perante uma “limitação à autonomia das autarquias locais” a mesma 
justifica-se “pela ingente necessidade de promover a sustentabilidade financeira do país em geral, o que enforma um interesse com 
manifesta dimensão supra-local”, concluindo que esta norma “não configura uma limitação excessiva ao princípio da autonomia 
das autarquias locais, não pode ser apodada de inconstitucional”.

24  Regime Jurídico da Atividade Empresarial Local, Pedro Costa Gonçalves, Almedina, 2012, p. 242.
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No quadro de um contrato-programa, e caso se preveja que as receitas a obter pela empresa local jun-
to dos terceiros são insuficientes para cobrir os custos com os serviços que assumiu prestar, o município, 
regra geral, compensa esse deficit com uma transferência financeira, i.e., com um subsídio à exploração.

A aquisição de serviços strictu-sensu por parte do município a uma empresa por si detida embora te-
nha semelhanças com os serviços prestados no seio de um contrato-programa, desde logo o benefício para 
o município, distingue-se pelo facto daqueles serviços serem prestados directamente ao município, deven-
do ser remunerados “a preços de mercado”, nos termos do artigo 36.º do RJAEL, enquanto que estes são, 
na maior parte das vezes, prestados a terceiros, ainda que no quadro das funções confiadas pelo município. 
Trata-se, como refere o Tribunal de Contas25, de uma “diferenciação conceptual legalmente estabelecida”.

Adicionalmente, as empresas locais, podem ainda, nos termos do artigo 46.º, número 2 e 49.º, nú-
mero 2, “desenvolver a sua atividade no mercado de bens e serviços junto de outros agentes económico”, 
prestando serviços, e assim serem remunerados, directamente a terceiros.

Para melhor compreender a distinção, vejamos as seguintes situações. 

Um município contratualiza com a “sua” empresa local a limpeza pública do território respetivo. Trata-
-se indiscutivelmente de um serviço prestado pela empresa no âmbito de uma função que o município lhe 
confiou e é nesse quadro que o exercerá. 

Entretanto, o município pretende contratar uma empresa para limpeza do próprio edifício camarário. 
Para o efeito, pondera contratar a sua empresa local. Ainda que o possa fazer sem submissão às regras de 
contratação pública, por estarem preenchidos os requisitos do in house ou, ainda que sujeito a essas re-
gras, o valor permita a adjudicação direta, o montante a pagar pelo município está condicionado ao preço 
de mercado, proibindo-se, assim, a subsidiação.

Agora imagine-se que a mesma empresa é contratada para proceder à limpeza de edifícios e arrua-
mentos privados. Trata-se de uma prestação de serviços a terceiros, sem qualquer substrato de interesse 
geral associado e que será remunerada, pela própria natureza das coisas, pelo preço de mercado, no qual, 
aliás, operará concorrencialmente.

c) Os critérios in house nas empresas locais

Como já vimos, quando estamos perante contratos-programa, e para efeitos de preenchimento do 
critério do destino essencial da atividade, é indiferente se a receita da empresa resulta de um subsídio à 
exploração da entidade participante ou se, no exemplo da gestão das piscinas municipais da cobrança do 
seu aluguer. Em ambas as modalidades, a empresa é compensada pelo desenvolvimento de uma função 
atribuída por e em benefício do município e da comunidade.

Mas uma e outra são vistas, pelo RJAEL, de forma diferenciada para efeitos de constituição e dissolu-
ção de empresas locais. Aqui estamos no plano da justificação/necessidade de um município optar pela 
constituição de uma empresa local. No caso de, maioritariamente, as relações financeiras terem como in-
tervenientes a empresa e o município, entende o legislador que a atividade respetiva deve ser desenvolvi-
da pelos próprios serviços municipais ou, em alternativa, pelos serviços municipalizados, os quais, embora 
assumam natureza empresarial, não se confundem com empresas locais.

25  Acórdão n.º 20/2014, 1.ª Secção do Plenário do Tribunal de Contas.
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Posto isto, e atento o propósito assumido das empresas locais serem auto-sustentáveis, poder-se-ia 
questionar qual a razão do RJAEL ter distinguido, para efeitos de determinação de dissolução das empresas, 
as receitas provenientes de serviços prestados diretamente à entidade participante dos serviços prestados 
a terceiros (directamente ou no quadro de um contrato-programa). Na verdade, a mesma Lei que exige 
que o peso dos subsídios à exploração seja inferior a 50% das receitas é a mesma que permite que uma 
empresa local tenha a totalidade das suas receitas provenientes de um município, no caso de se tratar de 
aquisição de serviços ou venda de bens.

Mais uma vez, também aqui os planos são diversos. Para o legislador nacional, a empresa local deve 
desenvolver actividades auto-sustentáveis, quer seja o cliente o município (que terá de remunerar a preços 
de mercado) quer seja um terceiro (independentemente de ser ou não no âmbito de um contrato-progra-
ma). O que não pode é prosseguir maioritariamente actividades não geradores de receitas, na medida em 
que, nessa situação, dificilmente se justifica a constituição de uma empresa local, podendo o município 
desenvolver as atividades pelos seus próprios meios internos (serviços municipais ou municipalizados).

A natureza prestacional aqui em causa é, como veremos, relevante, por um lado, para efeitos de dis-
tinção da aquisição de serviços por parte do município à empresa local, daí se concluindo, antecipamos, 
nem dever ser discutida a relação in house, e, por outro lado, para aferir se os subsídios à exploração e as 
receitas originadas em consequência do contrato-programa devem ou não entrar no cálculo do destino da 
atividade, previsto na alínea b), do número 1 do artigo 12.º da Diretiva Clássica e da alínea b), do número 
1, do artigo 5.º-A do projecto de revisão do Código dos Contratos Públicos.

5. As relações in house na Diretiva 2014/24/UE

a) Ponto de partida

A elaboração da Diretiva 2014/24/UE, no que se refere à contratação excluída, parte de um diagnós-
tico que encerra, em si mesmo, e no nosso entender, uma autocrítica e uma crítica ao TJUE. Autocrítica 
porque em 2004 não foi possível obter um consenso sobre esta matéria. E uma crítica ao TJ na medida em 
que, quinze anos após o Acórdão Teckal, a evolução jurisprudencial não logrou evitar incerteza e insegu-
rança jurídicas. 

O legislador comunitário veio, assim, no Considerando 31 assumir que: “existe uma considerável inse-
gurança quanto a saber em que medida os contratos entre celebrados entidades do sector público deverão 
estar sujeitos às regras de contratação pública”.

Embora refira que estamos perante uma “clarificação”, pautada “pelos princípios definidos pela ju-
risprudência pertinente do Tribunal de Justiça da União Europeia”, trata-se, como veremos, em algumas 
situações, da introdução de soluções inovatórias, ao arrepio, inclusivamente, das decisões do Tribunal.

O esforço empreendido foi significativo, tendo a Diretiva consagrado expressamente todos os requi-
sitos in house, prevendo modalidades convertidas desta relação (comos sendo o in house invertido e o 
in house entre irmãs, que chamamos in house horizontal) e não deixando de laborar sobre as formas de 
cooperação público-público.
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b) Controlo análogo

No que se refere ao critério do controlo análogo, a codificação efetuada pela Diretiva 2014/24 veio 
reflectir as decisões do TJ, quer na sua densificação quer ainda na possibilidade do controlo ser conjunto, 
a qual é, como já referimos, admitida desde o Acórdão Carbotermo.

Com efeito, a formulação aposta na alínea a), do número 1, do artigo 12.º da Diretiva Clássica “consi-

dera-se que uma autoridade adjudicante exerce sobre uma pessoa colectiva um controlo análogo ao que 

exerce sobre os seus próprios serviços…quando exerce uma influência decisiva sobre os objectivos estraté-

gicos e as decisões relevantes da pessoa colectiva controlada” não é, na substância, distinta da encontrada 

pelos juízes comunitários no Acórdão Teckal e no Acórdão Parking Brixen, ambos já referidos.

Particularmente feliz foi a opção clara do legislador em autonomizar o critério da “inexistência de par-

ticipação de capital privado”, ainda que com ligeiras e muito circunscritas exceções, do critério do controlo 

análogo, que desenvolveremos adiante. 

c) Destino essencial da atividade – consequências nas empresas locais

Para efeitos de determinação do requisito do destino essencial da atividade, as novas Diretivas vêm 

prever que está cumprida a condição quando “mais de 80 % das atividades da pessoa coletiva controlada 

são realizadas no desempenho de funções que lhe foram confiadas pela autoridade adjudicante que a con-

trola ou por outras pessoas coletivas controladas pela referida autoridade adjudicante”.

Clarificando-se, ainda que, para o cálculo da percentagem referida, “deve ser tido em conta o volume 

médio total de negócios, ou uma medida alternativa adequada, baseada na atividade, por exemplo os cus-

tos suportados pela pessoa coletiva em causa ou pela autoridade contratante no que diz respeito a serviços, 

fornecimentos e obras, nos três anos anteriores à adjudicação do contrato”.

Esta percentagem, que na proposta inicial das diretivas era mais restritiva, conquanto exigia 90%, não 

encontra, a nosso ver, racional económico ou financeiro.

Reparemos no caso português. O novo RJAEL, introduzindo critérios que são eles próprios limitadores 

da liberdade de autogoverno, teve como corolário a dissolução de cerca de 40% das empresas municipais.

Com efeito, entre outros, a Lei vem prever a dissolução nos casos em que os subsídios à exploração 

representem mais de metade das receitas da empresa local. 

Sumariamente, temos três questões às quais devemos responder. Qual o perímetro da atividade? A 

letra da nova Diretiva é clara: “realizadas no desempenho de funções que lhe foram confiadas pelas au-

toridades adjudicantes”. Assim, e na esteira do Acórdão Carbotermo26, é indiferente se a remuneração é 

diretamente assegurada pela entidade que controla ou se é por um terceiro. Importa, antes, que seja no 

quadro do desempenho de funções confiadas pela autoridade adjudicante. A segunda questão reporta-se 

ao cálculo da percentagem. Embora pareça de resposta simples e automática, a nosso ver, suscita ainda – 

destarte a maior segurança jurídica que o critério quantitativo traz – possibilidades interpretativas diversas. 

Apresentamos a nossa, circunscrita ao universo das empresas locais.

26  Parágrafo 66.
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i. O critério quantitativo e o preço de mercado

Em Portugal, como já referido, as empresas locais têm tipicamente três fontes de receita: produto da 
venda de bens e prestação de serviços à entidade participante; produto da venda de bens e prestação de 
serviços a terceiros; e subsídios à exploração. 

No que respeita à prestação de serviços e fornecimento de bens à entidade participante é o próprio 
RJAEL que exige que os mesmos sejam efetuados tendo em conta o preço de mercado. 

Relativamente à prestação de serviços e do fornecimento de bens a terceiros teremos duas situações: 
a que resulta de relações diretas com terceiros e a que se encontra no âmbito de um contrato-programa. 
Na primeira situação, o preço é, por natureza, de mercado. Na segunda situação, o preço está dependente, 
regra geral, da decisão político-administrativa da entidade participante. Quanto aos subsídios à exploração, 
estamos perante a compensação pelas funções confiadas no quadro de um contrato-programa.

A decisão político-administrativa do preço de uma atividade ou a própria natureza da atividade que 
não permitam que a mesma seja financeiramente equilibrada não deveria suscitar dificuldades maiores 
para o cálculo da percentagem de 80%. Mais ainda, com a obrigação das entidades participantes cobrirem 
os prejuízos das entidades participadas. 

De um modo ou de outro o custo incorrido para o desenvolvimento da atividade encontrar-se-á suportado.

Todavia, estamos a falar de uma atividade que, por ser desenvolvida em benefício do município, não 
tem de ser lucrativa.

Assim, em paralelo e concurso direto para o cálculo da repartição do destino da atividade, temos 
uma parte que é remunerada a preços de mercado (as vendas e prestações de serviço – quer sejam ao 
município, quer sejam diretamente a terceiros) e uma outra parte que é remunerada, em regra, para mera 
cobertura de custos.

Imaginemos o caso da gestão de parques de estacionamento. O município confia a função de gestão 
do estacionamento do seu território à sua empresa local. Esta, para o efeito, é remunerada através das 
tarifas respectivas, as quais são fixadas por órgãos políticos do município, podendo, por qualquer decisão 
também ela política, não cobrir os custos em concreto da própria gestão. Assim, a parte remanescente é 
compensada pelo município através de um subsídio à exploração. Neste caso, em qualquer das situações, 
a atividade não gerará lucro. 

Paralelamente, coloquemos como hipótese que essa mesma empresa local vai ser contratada para ge-
rir parques de estacionamento privados. No contrato que estabelece prevê, como é natural, uma margem 
para si, obtendo assim lucro.

Vamos imaginar, ainda por simplicidade, que para a repartição de ambos os “clientes”, o município e o 
privado, a empresa destina exatamente 80% dos seus recursos para o primeiro caso e 20% para o segundo. 
Contudo, uma vez que no primeiro caso a sua atividade é remunerada exactamente na medida em que 
deve compensar os custos e na segunda situação está prevista uma componente lucrativa, tal significa que, 
não obstante o destino da atividade ser na realidade de 80%-20%, o volume de negócios apresenta uma 
relação de 75%-25%.

Deve, por esta razão, neste caso em concreto, o in house ser afastado?

Entendemos que não. Da mesma forma que vimos que o RJAEL proíbe a subsidiação de preços, exigin-
do que os mesmos tenham em conta o valor de mercado, entendemos que, para efeitos de cálculo do in 
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house, os montantes resultantes de contratos-programa (seja por via do subsídio à exploração, seja por via 
do produto da venda de bens ou prestação de serviços a terceiros) deve ter em conta o preço de mercado.

Para esta solução não é necessário fazer uso da alternativa adequada ao critério de determinação da 
percentagem prevista no número 5 do artigo 12.º da Diretiva Clássica, acima transcrita. 

Ainda estamos a aplicar o critério quantitativo de 80%, mas estamos a fazê-lo em pé de igualdade, 
comparando preços de mercado com preços de mercado.

Sem prejuízo disso, e devendo esperar-se pela própria construção jurisprudencial do método alternati-
vo, consideramos que, por uma via ou por outra, é possível, para o caso exemplificativo que apresentámos, 
defender-se a existência de uma relação in house.

d) In house invertido e entidades irmãs

Como novidade das relações in house, a Diretiva Clássica veio, no número 2 do seu artigo 12.º, prever 
a possibilidade da relação in house invertida, na qual a entidade controlada assume a posição de adjudi-
cante face à entidade que a controla; assim como o in house horizontal (que não se deve confundir com 
a cooperação horizontal), na qual uma entidade controlada pode adquirir serviços/bens a outra entidade 
controlada, desde que a entidade que controla seja a mesma. São, assim, as chamadas “entidades irmãs”.

Aplaudindo-se a abertura e clarificação efectuadas, não se pode deixar de referir que a redação não 
será a mais feliz no que concerne à clarificação de quais os critérios e requisitos a satisfazer, o que é espe-
cialmente crítico para aferir as relações entre “entidades irmãs”.

Deve a norma ser lida no sentido de se exigir que a atividade da entidade prestadora/fornecedora 
seja destinada pelo menos em 80% à entidade que a controla? Ou se, por outro lado, esse critério dever 
ser aplicável, podendo uma empresa local adquirir serviços a outra empresa local (ambas controladas pelo 
mesmo município), sem que a entidade prestadora destine 80% da sua atividade ao município?

Será, acreditamos, uma questão a ser clarificada pelo TJ. Por um lado, o número 2 do artigo 12.º pa-
rece mandar fazer uma leitura conjunta das normas, ao referir “o n.º 1 aplica-se igualmente”. Por outro 
lado, e em contraponto à aplicação integral dos critérios previstos no número 1, temos a circunstância do 
número 2 replicar o critério “inexistência da participação privada”, não tomando a mesma iniciativa para o 
critério da destinação da atividade. 

Pelo nosso lado, não vemos razões para que uma entidade irmã obtenha vantagem competitiva face 
a outras empresas caso não respeite os critérios in house. Ademais, tendo em conta que as normas de 
exclusão devem ser restritivamente interpretadas, parece-nos a posição que melhor se conforma com a 
jurisprudência comunitária. Mas, como referimos, aguarda-se uma clarificação jurisprudencial e, eventual-
mente, no futuro, na própria Diretiva.

e) Cooperação horizontal

De forma meramente sumária, não deixaremos de referir a cooperação horizontal, originariamente 
referida no Acórdão Hamburgo27.

27  Para uma análise do acórdão veja-se, inter alia, Alexandra Leitão, Contratos entre entidades adjudicantes (Acórdão no 
processo n.º C-480/06 do TJUE).
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Recordemos sucintamente o caso. O TJ, embora tenha afastado a qualificação como in house, veio, 
ainda assim, admitir a exclusão das regras da contratação pública para o contrato em causa.

O Tribunal assentou a sua decisão no facto de se tratar de um contrato que tem como subjacente o 
desempenho de uma missão de interesse público (no caso, a eliminação de resíduos), tendo inclusivamen-
te recordado o Acórdão Coditel28 no qual foi decidido que “uma autoridade pública pode desempenhar 
as missões de interesse público que lhe incumbem, através dos seus próprios meios, sem ser obrigada a 
recorrer a entidades externas que não pertençam aos seus serviços, e que pode fazê-lo em colaboração com 
outras autoridades públicas”.

A nova Diretiva Clássica veio, assim, consagrar a conceção já preconizada pelo TJ ao assumir, desde logo 
no Considerando 31, que “a aplicação das regras da contratação pública não deverá interferir na liberdade 
das autoridades públicas para desempenharem as suas missões de serviço público utilizando os seus próprios 
recursos, o que inclui a possibilidade de cooperação com outras autoridades públicas” (sublinhado nosso).

Para o efeito, a nova Diretiva Clássica vem exigir o preenchimento de três condições para considerar 
excluídas as regras de contratação pública29, a saber:

i.  O contrato estabelece ou executa uma cooperação entre as autoridades adjudicantes participan-
tes, a fim de assegurar que os serviços públicos que lhes cabe executar sejam prestados com o 
propósito de alcançar os objetivos que têm em comum;

ii.  A execução da referida cooperação é unicamente regida por considerações de interesse público; e

iii.  As autoridades adjudicantes participantes exercem no mercado livre menos de 20 % das ativida-
des abrangidas pela cooperação.

Temos assim que estar perante a prossecução de “serviços públicos”, entendida “num sentido amplo 
(de tarefas ou missões públicas) e não no sentido de exploração de serviços públicos em sentido estrito”, 
como refere MIGUEL ASSIS RAIMUNDO, regida pelo “interesse público” e em que as partes envolvidas não 
exerçam mais do que 20% das suas atividades em mercado livre, que, como constata o mesmo Autor, trata-
-se de uma norma “espelho com o in house vertical”, na medida em que “é o negativo dos 80% da factura-
ção em favor da entidade que exerce o controlo análogo no in house institucional”.

6. Anteprojeto de revisão do CCP

O projeto de revisão do CCP que, à data da elaboração do presente trabalho, se encontra sob consulta 
pública, veio, no que se refere à matéria atinente à contratação excluída transpor, com redação mais feliz, 
diga-se, as disposições da Diretiva Clássica.

Recordemos que em 2008 o legislador nacional foi para além das Diretivas, ao introduzir as relações 
in house na letra da lei. Agora, e após a consagração destas matérias na Diretiva 2014, irá proceder a uma 
transposição quase ipsis verbis da Diretiva – como dificilmente poderia ser de outro modo – apresentando, 

assim, e naturalmente os méritos e problemas da Diretiva originária.

28  Acórdão de 13 de novembro de 2008, Processo C-324/07, Coditel Brabant SA contra Commune d’Uccle e Région de 
Bruxelles-Capitale.

29  Cfr. artigo 12.º, n.º 4 da Diretiva 2014/24/UE.
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7. Nota Final

Após vários decisões do Tribunal de Justiça, após a tentativa falhada de consensualização de introdu-

ção de regras expressas nas Diretivas e após a discussão doutrinária o legislador comunitário veio, final-

mente, diríamos, em 2014, no âmbito do pacote de revisão das Diretivas relativas à contratação pública, 

consagrar as regras e os critérios relativos às relações in house e à cooperação horizontal.

Nuns casos respeitou o pensamento do TJ, em outros adotou critérios e considerações ao arrepio deste TJ.

Apesar da evidente maior segurança jurídica que a revisão das Diretivas trouxe aos agentes, subsistem 

ainda, como é natural, matérias onde caberá ao TJ, e à Doutrina, dissecar e apontar os melhores caminhos.

Assumimos, logo no início do nosso trabalho, o propósito de analisar as relações entre municípios e 

empresas locais, cujas regras e critérios (desde logo partindo da possibilidade de controlo conjunto) são 

aplicáveis mutatis mutandis às empresas intermunicipais e metropolitanas.

É, a nosso ver, e face a diplomas recentes – o RJAEL, as Diretivas 2014 e, a breve trecho, a revisão do 

CCP – fundamental analisar e relacionar as normas compreendidas em todas elas. 

Com uma curiosidade: quanto maior for o sucesso das empresas locais, no sentido de saírem da sua 

zona de conforto, leia-se dependência do município ou outra entidade participante, e procurarem novos 

clientes (objectivo estimulado pelo RJAEL), menor será a possibilidade dessas próprias entidades públicas 

participantes adjudicarem serviços/produtos junto das suas empresas locais sem se encontrarem sujeitas 

às regras de contratação pública.
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1. Introdução; 2. Enquadramento legal; 3. Particularidades da assinatu-
ra electrónica; 4. Momento de aposição da assinatura electrónica; 5. O 
vício e a exclusão da proposta; 6. O caso particular dos ficheiros .zip; 7. 
Proposta e candidatura: instrumentos paritários; 8. Considerações finais.

1. Introdução

No processo de transição do papel para a esfera tecnológica, a contratação pública eletrónica encon-
trou nas assinaturas eletrónicas inesperados óbices a uma tramitação que se pretende desencrespada, na 
lógica de desmaterialização defendida pelo direito comunitário. As particulares vicissitudes de que as as-
sinaturas eletrónicas se revestem, no seio da complexa arquitetura de fluxo de dados virtual, relacionadas 
com exigências de ordem formal, espelham os desafios a suplantar pelos operadores económicos e pelas 
entidades adjudicantes: evitar a exclusão da proposta, por parte dos primeiros, e beneficiar da participação 
de quem nisso manifesta interesse, por parte das segundas, distanciando-se da potencial ameaça que a 
inobservância dos seus requisitos formais representa.

Neste contexto, procuramos, através do presente artigo, que não se pretende exaustivo, delimitar 
aquelas que consideramos serem as principais dificuldades de interpretação normativa, empreendendo 
sobre as mesmas um raciocínio que tenha por efeito dissipar algumas das dúvidas instaladas neste foro. 

2. Enquadramento legal

2.1. Panorama no direito comunitário

No quadro legal europeu, a Diretiva 1999/93/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de dezem-
bro de 1999, emerge como o expoente concretizador dos aspetos relacionados com a utilização de assinaturas 
eletrónicas, pese embora não se tratando de aspetos específicos da contratação pública eletrónica (3). 

1                Trabalho de PG em Direito da Contratação Pública (2016). Revisão efetuada em 12.7.2017, para efeitos de publicação.

2 Associada da Miranda & Associados – Sociedade de Advogados, SP, RL., Advogada.

3 Cfr. Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité 
das Regiões sobre o Plano de acção sobre assinaturas electrónicas e identificação electrónica, a fim de facilitar a prestação de ser-
viços públicos transfronteiriços no mercado único, COM(2008) 798 final, de 28.11.2008, p. 5, disponível em http://eur-lex.europa.
eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A52008DC0798, acedido em 3.9.2016, referindo que, “A Directiva Assinaturas Electrónicas 
foi adoptada em 1999 para promover o reconhecimento legal das assinaturas electrónicas e assegurar a livre circulação, no mer-

A assinatura electrónica  
e a exclusão de propostas.1
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Esse entrosamento ocorre com as Diretivas 2004/17/CE e 2004/18/CE, ambas do Parlamento Europeu 

e do Conselho, de 31 de março de 2004, relativas aos contratos públicos, que, representando um avanço 

na simplificação da tramitação procedimental concursal através de meios eletrónicos, vieram completar o 

quadro legislativo para a utilização de assinaturas eletrónicas na contratação pública. Estas Diretivas não 

esclarecem, contudo, o tipo de assinatura eletrónica que deve ser usado na apresentação de propostas por 

via eletrónica, decisão que ficou reservada para o legislador nacional, sob condição de conformidade com 

as disposições nacionais adotadas em aplicação da Diretiva 1999/93/CE (4). 

Seguiu-se a Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao Comité Económico 

e Social Europeu e ao Comité das Regiões, sobre o Plano de Ação para a aplicação do quadro jurídico no 

domínio dos contratos de direito público por via electrónica, de 29 de dezembro de 2004 (5), enfatizan-

do a preocupação acerca das diferenças existentes entre as assinaturas qualificadas exigidas por alguns 

Estados-Membros, considerando que “os problemas de interoperabilidade detectados apesar da existência 

de normas e a falta de um mercado europeu desenvolvido para este tipo de assinaturas representam um 

obstáculo real e possivelmente persistente à contratação pública electrónica transfronteiras”. 

As mesmas preocupações mantiveram-se em vários outros instrumentos subsequentes (6).

O novo pacote, em matéria de contratação pública, constituído pelas Diretivas 2014/23/UE, 2014/24/

UE e 2014/25/UE, todas do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 2014 (7), consolida a 

transição para a contratação pública eletrónica e, por conseguinte, o domínio legal em que se subsumem 

as assinaturas eletrónicas.  

cado único, de produtos, equipamento e serviços de assinatura electrónica. Contudo, uma análise jurídica e técnica da utilização 
prática das assinaturas electrónicas revela a existência de problemas de interoperabilidade que limitam actualmente a utilização 
transfronteiriça das assinaturas electrónicas. A análise destaca a necessidade de uma abordagem mais eficaz do reconhecimento 
mútuo. A fragmentação resultante da falta de interoperabilidade transfronteiriça pode afectar, em especial, os serviços relativos às 
administrações públicas em linha, que são hoje em dia os maiores utilizadores das assinaturas electrónicas”.

4  Cfr. alínea b) do n.º 5 do artigo 48.º da Diretiva 2004/17/CE e Anexo XXIV e alínea b) do n.º 5 do artigo 42.º e Anexo X da 
Diretiva 2004/18/CE.

5  COM (2004) 841 final, pp. 5-6, disponível em http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/eprocure-
ment/actionplan/actionplan_pt.pdf, acedido em 3.9.2016.

6  Cfr., “Commission staff working document, Requeriments for conducting public procurement using electronic means under 
the new public procurement Directives 2004/18/EC and 2004/17/EC”, SEC(2005) 959, de 8.7.2005, disponível em http://ec.europa.
eu/internal_market/publicprocurement/docs/eprocurement/sec2005-959_en.pdf, acedido em 3.9.016, Comunicação da Comissão 
ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões sobre o Plano de acção sobre 
assinaturas electrónicas e identificação electrónica, a fim de facilitar a prestação de serviços públicos transfronteiriços no merca-
do único, cit., Livro Verde relativo ao Alargamento da utilização da contratação pública electrónica na UE, COM(2010) 571 final, 
de 18.10.2010, disponível em http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52010DC0571, acedido em 3.9.2016, 
Livro Verde sobre a Modernização da política de contratos públicos da UE para um mercado dos contratos públicos mais eficien-
te na Europa, COM(2011) 15 final, de 27.1.2011, disponível em http://www.infoeuropa.eurocid.pt/opac/?func=service&doc_
library=CIE01&doc_number=000046969&line_number=0001&func_code=WEB-FULL&service_type=MEDIA, acedido em 
3.9.2016, Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das 
Regiões sobre Uma estratégia para a contratação pública electrónica, COM(2012) 179 final, de 20.4.2012, disponível em http://
ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2012/PT/1-2012-179-PT-F1-1.Pdf, acedido em 3.9.2016, e Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões sobre a Contratação pública 
eletrónica do princípio ao fim para modernizar a administração pública, COM(2013) 453 final, de 26.6.2013, disponível em http://
www.base.gov.pt/mediaRep/inci/files/base_docs/COM_CE_2013_453.pdf, acedido em 3.9.2016.  

7  O prazo de transposição para a nossa ordem jurídica findou em 18.4.2016, não tendo ainda as respetivas medidas 
de execução sido implementadas. Contudo, a revisão do Código dos Contratos Públicos, em linha com a alteração do quadro 
legal comunitário sobre esta matéria, já foi aprovada pelo Conselho de Ministros, conforme confirmado pelo Comunicado de 
18.5.2017 (http://www.portugal.gov.pt/pt/o-governo/cm/comunicados/20170518-com-cm.aspx), não tendo ainda, à presente 
data (12.7.2017) sido publicada.
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2.2. Panorama no direito nacional

O acervo normativo vigente entre nós tem a sua génese no Decreto-Lei n.º 290-D/99, de 2 de agosto, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 88/2009, de 9 de abril, que estabelece o regime jurídico dos 
documentos eletrónicos e das assinaturas eletrónicas. Este diploma, que constituiu um advento das diretri-
zes comunitárias sobre a matéria, que vieram a materializar-se na Diretiva 1999/93/CE, foi objeto de subse-
quentes alterações, tendo as primeiras e mais significativas sido introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 62/2003, 
de 3 de abril, cujo escopo consistiu na transposição daquela Diretiva e na consequente compatibilização do 
seu regime jurídico com o Decreto-Lei n.º 290-D/99. 

No Decreto-Lei n.º 104/2002, de 12 de abril (8), que introduziu a prática de contratação pública ele-
trónica entre nós, já se aludia à “assinatura digital”, equivalendo-a à assinatura autógrafa aposta em docu-
mento em suporte de papel.

É, todavia, com o Código dos Contratos Públicos (CCP) e seus diplomas conexos, que os aspetos pro-
cedimentais se cruzam decisivamente com as assinaturas eletrónicas. Com efeito, a alínea l) do n.º 2 do 
artigo 146.º do CCP determina a exclusão da proposta que não observe as formalidades do modo de apre-
sentação das propostas fixadas nos termos do disposto no seu artigo 62.º. Dispõe o n.º 1 do artigo 62.º 
que, “os documentos que constituem a proposta são apresentados diretamente em plataforma eletrónica 
utilizada pela entidade adjudicante, sendo que os termos a que deve obedecer a apresentação e a receção 
das propostas são definidos por diploma próprio”.

O “diploma próprio” a que alude o CCP é, atualmente, a Lei n.º 96/2015, de 17 de agosto, que regula 
a disponibilização e utilização das plataformas eletrónicas de contratação pública e transpõe o artigo 29.º 
da Diretiva 2014/23/UE, o artigo 22.º e o Anexo IV da Diretiva 2014/24/UE e o artigo 40.º e o Anexo V da 
Diretiva 2014/25/UE.

O referido diploma legal densifica no seu artigo 54.º e seguintes as regras que disciplinam a aposição 
de assinaturas eletrónicas, revogando o Decreto-Lei n.º 143-A/2008, de 25 de julho e a Portaria n.º 701-
G/2008, de 29 de julho, que, até então, assumiam o leme dos contornos a que deveriam obedecer o envio 
e a receção dos documentos que constituem as propostas pelas plataformas eletrónicas e dos requisitos 
tecnológicos a que se subordinavam as assinaturas eletrónicas.

3. Particularidades da assinatura eletrónica

A assinatura eletrónica é um meio maquinal de identificação e autenticação dos documentos eletró-
nicos, por contraponto à tradicional assinatura autógrafa característica dos documentos físicos. Esta é a 
noção (9) que se formula a partir da definição oferecida pela alínea b) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 290-
D/99 (10), como o “resultado de um processamento eletrónico de dados suscetível de constituir objeto de 
direito individual e exclusivo e de ser utilizado para dar a conhecer a autoria de um documento eletrónico”.

O conceito abrange diversas ramificações – assinatura digital, assinatura eletrónica qualificada, assi-
natura eletrónica avançada, certificado qualificado – que vêm, igualmente, concretizadas naquele regime, 
sob composições relativamente próximas, mas aparentemente artificiais, na medida em que se recondu-

8  Aprovou o regime jurídico de aquisição de bens por via eletrónica por parte de organismos públicos, revogado pela 
alínea i) do n.º 1 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, que aprovou o Código dos Contratos Públicos.

9  Mais técnica do que jurídica.

10  Na redação do Decreto-Lei n.º 88/2009, de 9 de abril.
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zem, afinal, a aplicações tecnológicas, que, embora sob diferentes terminologias, se destinam a prosseguir 
o mesmo fim comum, isto é, a identificação e autenticação de documentos eletrónicos (11).

A assinatura eletrónica qualificada é, no entanto, a (única) modalidade de assinatura eletrónica ad-
mitida pelo n.º 1 do artigo 54.º da Lei 96/2015 (12) nos documentos submetidos na plataforma eletrónica, 
que, assim, replica a que se encontra fixada no Decreto-Lei n.º 290-D/99 (no seguimento das alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 62/2003) (13), opção relacionada com o especial nível de segurança e de 
fiabilidade que esta proporciona e com o valor probatório dos documentos que a contenham, estribado 
no n.º 2 do artigo 3.º do referido Decreto-Lei n.º 290-D/99. Conforme decorre do n.º 1 do artigo 7.º deste 
último diploma citado, visa-se fazer equivaler a assinatura eletrónica qualificada à assinatura autógrafa 
dos documentos com forma escrita sobre suporte de papel, criando uma presunção (14) de autenticidade, 
finalidade e inalterabilidade dos documentos (15). 

De todo o modo, se os documentos nos quais sejam apostas assinaturas eletrónicas qualificadas têm 
a força probatória de documentos particulares assinados (16), não é menos verdade que a utilização de 
outras modalidades possa inviabilizar os mesmos efeitos jurídicos, embora, sujeitando-se, nestes casos, à 
discricionariedade de apreciação do respetivo julgador, nos termos dos n.ºs 4 e 5 do artigo 3.º do Decreto-
-Lei n.º 290-D/99. 

4. Momento de aposição da assinatura eletrónica

A primeira reflexão que ocorre é a que respeita ao momento de aposição da assinatura eletrónica.

Pela análise da Lei n.º 96/2015, há necessidade de apor assinatura em dois momentos distintos: (i) 
fora da plataforma, nos documentos que constituem a proposta, previamente ao seu carregamento naque-
la infraestrutura e (ii) na plataforma, no ato do carregamento de cada documento (17).

A assinatura eletrónica apõe-se nos ficheiros das propostas, previamente ao seu carregamento na plata-
forma eletrónica, conforme previsto no n.º 2 do artigo 54.º e no n.º 4 do artigo 68.º, ambos da Lei n.º 96/2015.

A assinatura eletrónica de documentos respeita, assim, a um momento prévio e externo ao seu car-
regamento. A falta de aposição daquela nos documentos em si mesmo, e que motiva a exclusão das pro-

11  Para uma análise mais detalhada a este respeito, vide Miguel Pupo Correia, Assinatura Electrónica e Certificação Digital, 
2003, disponível no portal eletrónico da Associação Portuguesa de Direito Intelectual, em http://www.apdi.pt, acedido em 3.9.2016.

12  Já era assim no anterior regime jurídico.

13  Na sua redação original, apenas previa a “assinatura digital”, correspondente ao grau mais simples de segurança.

14  Ilidível.

15  De acordo, respetivamente, com as alíneas “a) A pessoa que apôs a assinatura electrónica qualificada é o titular desta 
ou é representante, com poderes bastantes, da pessoa colectiva titular da assinatura electrónica qualificada”, “b) A assinatura 
electrónica qualificada foi aposta com a intenção de assinar o documento electrónico” e “c) O documento electrónico não sofreu 
alteração desde que lhe foi aposta a assinatura electrónica qualificada”. 

16  Nos termos do artigo 376.º do Código Civil.

17  Pedro Costa Gonçalves também concluiu pela existência de uma dualidade, ainda que reportado à regulamentação 
anterior (Portaria n.º 701-G/2008), embora em moldes diferentes. Segundo o Autor, “Em matéria de assinatura eletrónica, e 
atendendo à regulamentação em vigor, é, assim, possível concluir ser necessário que cada um dos documentos carregados na pla-
taforma eletrónica seja assinado eletronicamente, através da aposição de um certificado de assinatura eletrónica qualificada (…) 
e que a proposta globalmente considerada seja eletronicamente assinada aquando da respetiva submissão”, Direito dos Contratos 
Públicos, Almedina, 2016, p. 220. A dúvida, porém, que o atual diploma nos suscita prende-se com a exigibilidade de assinatura 
do ato de submissão da proposta. Se a Portaria era clara quanto a este aspeto, o mesmo já não sucede com a Lei n.º 96/2015. O 
seu artigo 70.º, a propósito da submissão de propostas, não integra o mesmo alinhamento que vinha previsto no seu homónimo 
antecedente (artigo 19.º), o qual associava expressamente o momento da submissão da proposta ao momento em que se iniciava 
a efetiva assinatura da proposta.
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postas, conforme se abordará mais adiante, é, na verdade, uma questão a montante do modo como os 
mesmos são apresentados na plataforma eletrónica. 

Depois de assinados eletronicamente, os documentos são carregados na plataforma eletrónica, nos 
termos do n.º 3 do artigo 68.º do citado diploma legal. Com o carregamento, segue-se um novo processo 
de assinatura “da plataforma” (18), que garante que os documentos não mais são alterados, depois de 
findo o prazo de apresentação das propostas, e, sem a qual, o carregamento não pode ser concretizado. 
A plataforma eletrónica deve colocar à disposição dos interessados as funcionalidades necessárias para o 
efeito (19), e que são relativas a este segundo momento e não àquele - inicial - em que a assinatura é aposta 
no documento. Não cabe, pois, à plataforma eletrónica garantir que o documento carregado é o docu-
mento que o operador económico pretendia efetivamente apresentar na plataforma, que correspondia 
à sua vontade e que o mesmo não foi modificado até esse momento (20). É, que, a plataforma eletrónica 
não confere as assinaturas eletrónicas qualificadas aos operadores económicos, antes providenciadas por 
entidades legalmente habilitadas para o efeito (21). O processo de assinatura eletrónica do carregamento 
de cada documento da proposta parece, contudo, criar a convicção de que o documento está assinado. 
Porém, a assinatura deste não pode ser confundida com a (assinatura) da plataforma eletrónica. Esta não 
tem a virtualidade de suprir a falta de assinatura eletrónica do documento, que dela venha desprovido. O 
mesmo se diga relativamente ao processo de carregamento progressivo de documentos, faculdade que as 
plataformas devem assegurar, nos termos do n.º 1 do já referido artigo 68.º, bem como da submissão da 
proposta, que, configurando um ato subsequente ao carregamento, se destina a confirmar a entrega da-
quela à entidade adjudicante, nos termos do n.º 1 do artigo 54.º, na medida em que, qualquer uma destas 
operações decorre em ambiente digital. 

Assim, face às disposições legais e regulamentares aplicáveis, exige-se que os operadores económicos 
assinem eletronicamente os documentos da proposta, previamente ao seu carregamento na plataforma, 
na medida em que só assim se poderão considerar como efetivamente assinados (22). 

5. O vício e a exclusão da proposta

Tendo em conta que a exigência de assinatura estipulada pelo CCP se cinge, conforme decorre do n.º 
4 do seu artigo 57.º, à declaração de aceitação do caderno de encargos, a que alude a alínea a) do n.º 1 

18  Com a autenticação a ser exigida pela plataforma eletrónica.

19  Cfr. n.º 3 do citado artigo 68.º.

20  De facto, “As plataformas eletrónicas constituem uma infra-estrutura informática que serve de suporte aos procedimen-
tos de contratação pública, desenrolando-se os vários passos sob o comando directo da entidade adjudicante e dos interessados ou 
concorrentes, nos termos e dentro dos limites previamente estabelecidos. Não cabe, por isso, às plataformas electrónicas uma in-
tervenção própria e autónoma em cada procedimento específico, mas exclusivamente um papel de base automática disponibilizada 
aos utilizadores e detentora de uma série de aplicações informáticas que consubstanciam os serviços que prestam”, cfr., Preâmbulo 
da Portaria n.º 710-G/2008, de 29 de julho (revogada pela Lei n.º 96/2015). Às mesmas compete apenas a disponibilização de 
meios que assegurem que os documentos carregados não são alterados, nem durante, nem após o respetivo carregamento. 

21  Aquelas constantes da “Trusted-Services Status List”, a que se reporta a alínea l) do n.º 1 do artigo 30.º da Lei n.º 96/2015.  

22  Excecionando-se, possivelmente, o Documento Europeu Único de Contratação Pública (DEUCP): “No que respeita à(s) 
assinatura(s) do DEUCP, é de notar que pode não ser necessária a assinatura do DEUCP sempre que este último seja transmitido 
como parte de um conjunto de documentos, cuja autenticidade e integridade sejam garantidas pela(s) assinatura(s) necessária(s) 
do meio de transmissão utilizado”, cfr. Anexo I do Regulamento de Execução (UE) 2016/7 da Comissão, de 7 de janeiro de 2016, que 
estabelece o formulário-tipo do DEUCP. Acrescentando ainda que, “Por exemplo: se, num concurso público, a proposta e o DEUCP 
conexo forem transmitidos por correio eletrónico, com uma assinatura eletrónica do tipo requerido, pode não ser necessário que 
figure(m) assinatura(s) adicional(ais) no DEUCP. A utilização de uma assinatura eletrónica no DEUCP poderá igualmente não ser 
necessária, quando o DEUCP estiver integrado numa plataforma de contratação pública eletrónica e a utilização dessa plataforma 
exigir uma autenticação eletrónica”, cit., nota de rodapé (15).
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do referido preceito, pecou o legislador pela falta da necessária conformação com o disposto no n.º 1 do 
artigo 54.º da Lei 96/2015, com a qual concorre em simultâneo, como consequência do inciso “dos docu-
mentos submetidos na plataforma eletrónica”, referindo-se, assim, a uma pluralidade de documentos que 
a devem conter. Esta clara contradição, que pode melindrar o intérprete, poderá vir a ser suprimida, como 
parece apontar o anteprojeto de revisão do CCP (23).  

Exige, portanto, o n.º 1 do citado artigo 54.º, a aposição de assinatura dos documentos submetidos na 
plataforma eletrónica, com recurso a certificados de assinatura eletrónica qualificada, assim se observando 
as formalidades do modo de apresentação das propostas a que alude o n.º 1 do artigo 62.º do CCP.

A preterição desta formalidade é expressamente cominada com a exclusão da proposta, prevista na 
alínea l) do n.º 2 do artigo 146.º do CCP, conjugado com o n.º 5 do já citado artigo 54.º (24).

A presente obrigação impende sobre o operador económico relativamente aos documentos que sejam 
da sua autoria, por si elaborados ou preenchidos, cujo conteúdo seja suscetível de representação como 
declaração escrita, nos termos dos n.ºs 2 e 5 do artigo 54.º. Esta obrigação é, contudo, dispensada perante 
documentos eletrónicos emitidos por entidades terceiras competentes para a sua emissão, designadamen-
te, certidões, certificados ou atestados, caso em que deverão ser assinados pelas entidades competentes, 
não carecendo de nova assinatura por parte dos operadores económicos, conforme estipula o n.º 3.

No entanto, sempre que em causa estejam documentos que sejam cópias eletrónicas de documentos 
físicos originais emitidos por entidades terceiras (25), podem ser assinados pelos operadores económicos 
que os submetem, de modo a atestar a sua conformidade com o documento original, nos termos do n.º 4. 
Note-se que não se trata de um dever, pelo que a questão que se coloca é a de saber se o documento deve 
considerar-se como não assinado, quando o operador económico não aponha neles qualquer assinatura. 
Pensamos ser de admitir aqui um paralelismo com o disposto no n.º 5 do artigo 170.º do CCP. Estamos em 
crer que a falta de assinatura por parte do operador económico num documento assim não consubstan-
ciará a preterição da formalidade exigida, dado que a ratio legis é a de garantir a sua conformidade com o 
documento original. Julgamos que assiste ao órgão competente para a decisão de contratar a possibilidade 
de solicitar a entrega dos respetivos originais físicos.

Saber quais os documentos, que não observando a formalidade em apreço, conduz à exclusão da pro-
posta, é o que nos propomos de seguida sindicar.

Com efeito, a Lei n.º 96/2015 não tem por objeto regular em matéria de requisitos formais e subs-
tanciais dos documentos que constituem a proposta, mas apenas os termos a que deve obedecer a sua 
apresentação na plataforma eletrónica.

Dispõe o n.º 1 do artigo 54.º da Lei 96/2015 que, “Os documentos submetidos na plataforma ele-
trónica, pelas entidades adjudicantes e pelos operadores económicos, devem ser assinados com recurso 
a assinatura eletrónica qualificada (…)”, redação que parece não deixar margem interpretativa para 

considerar que alguns documentos possam ser dispensados do cumprimento da formalidade legal em 
apreço. É o que veremos.

23  Cfr. n.º 5 do artigo 57.º, nos termos do qual se prevê “Os documentos referidos no n.º 1 devem ser assinados pelo concor-
rente ou por representante que tenha poderes para o obrigar”. Anteprojeto disponível, à data (12.7.2017), no Portal do Governo. 
Sobre a aprovação e publicação do diploma de revisão do CCP, ver nota de rodapé 5.

24  Ainda que expressamente reportado aos documentos compactados em ficheiros .zip, consideramos extensível a qual-
quer documento suscetível de representação escrita, independentemente de se encontrar compactado ou não.

25  Assumimos que se tratam dos documentos eletrónicos derivados, isto é, dos documentos digitalizados. A este respeito, 
vide Assinaturas Electrónicas, Documentos Electrónicos e Garantias Reais, cit., p. 74.
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A definição de proposta tem expressão no n.º 1 do artigo 56.º do CCP, correspondendo à “declaração 
pela qual o concorrente manifesta à entidade adjudicante a sua vontade e contratar e o modo pelo qual se 
dispõe a fazê-lo”.

A proposta é unicamente constituída pelos documentos previstos no n.º 1 do artigo 57.º do CCP, a saber:

a) Declaração do concorrente de aceitação do conteúdo do caderno de encargos, elaborada em con-
formidade com o modelo constante do anexo I ao Código (26);

b) Documentos que, em função do objeto do contrato a celebrar e dos aspetos da sua execução sub-
metidos à concorrência pelo caderno de encargos, contenham os atributos da proposta, de acordo 
com os quais o concorrente se dispõe a contratar;

c) Documentos exigidos pelo programa do procedimento (27) que contenham os termos ou condi-
ções, relativos a aspetos de execução do contrato não submetidos à concorrência pelo caderno de 
encargos, aos quais a entidade adjudicante pretende que o concorrente se vincule;

d) Documentos que contenham os esclarecimentos justificativos da apresentação de um preço anor-
malmente baixo (28).

Aqui chegados, diremos que a causa de exclusão da proposta, prevista na alínea l) do n.º 2 do artigo 146.º 
do CCP, se traduz na apresentação de algum daqueles documentos sem as formalidades impostas (29) (30).

Assim, a exigência legal de que os documentos devem ser assinados eletronicamente deve ser inter-
pretada no sentido de que se trata dos documentos identificados no n.º 1 do artigo 57.º do CCP (31) - e, 
conforme esclarece a Lei n.º 96/2015, no seu artigo 54.º -, independentemente de os mesmos serem da 
autoria do operador económico ou de terceiros. O mesmo será dizer que, apenas relativamente a estes, a 
falta da necessária assinatura, é sancionável (32).

26  Nos termos do anteprojeto de revisão do CCP, cfr. n.º 2 do artigo 57.º, esta declaração é substituída nos procedimentos 
com publicação de Anúncio no JOUE pelo DEUCP (cfr. n.º 2 do artigo 59.º da Diretiva 2014/24/UE e n.º 3 do artigo 80.º da Diretiva 
2014/25/UE), tratando-se de uma declaração sob compromisso de honra, em formato eletrónico, como elemento de prova preli-
minar, em substituição dos certificados emitidos por autoridades públicas ou por terceiros, confirmando que o operador económi-
co em causa satisfaz condições de idoneidade, capacidade financeira, técnica e profissional.

27  “Ou pelo convite”, inciso adicionado pelo anteprojeto cit..

28  Conforme observam Mário Esteves de Oliveira e Rodrigo Esteves de Oliveira, Concursos e Outros Procedimentos de Con-
tratação Pública, Almedina, 2011, p. 581, “Como se vê, obrigatórias, mesmo, são as primeiras duas primeiras indicações, aplicáveis 
qualquer que seja a modalidade e as exigências do procedimento adoptado e o objeto do contrato a celebrar; as duas últimas 
referências são obrigatórias apenas no pressuposto de que as peças do procedimento as exigem”. O referido leque de documentos 
mantém-se inalterado no anteprojeto cit..

29  Estabelece-se neste preceito uma “norma fechada e incondicional”, de acordo com Mário Esteves de Oliveira e Rodrigo 
Esteves de Oliveira, Concursos e Outros Procedimentos de Contratação Pública, ob. cit., p. 944. Os mesmos Autores assinalam, ain-
da, que, “ao contrário do que sucedia no regime anterior - art° 101º, nº 4 do D.L.197/99 -, a lei não prevê um regime de admissão 
condicional da proposta ou da candidatura”, ob. cit., p. 944.  

30  Mesmo quando se trata da declaração de aceitação do conteúdo do caderno de encargos, apesar de a correspondente 
causa de exclusão pela inobservância da exigência de aposição de assinatura, prevista no n.º 4 do artigo 57.º do CCP, ser outra: a da 
alínea e) do n.º 2 do artigo 146.º, pois que, dada a contemporaneidade de regimes (CCP e Lei n.º 96/2015), a falta de conformação 
entre aqueles, geradora de ambiguidades, terá ficado possivelmente a dever-se a lapso do julgador.

31  Porquanto essenciais à análise e avaliação das propostas, interferindo nos juízos de mérito do júri, nos termos do n.º 1 do 
artigo 56.º e alínea c) do n.º 1 do artigo 57.º, ambos do CCP. Sem embargo de a declaração de aceitação do conteúdo do caderno de 
encargos não ter a mesma finalidade, constituindo antes um ato de compromisso antecipado, dos termos ou condições a contratar, pe-
rante a entidade adjudicante, é documento obrigatório da proposta, carecendo, consequentemente, de ser assinado eletronicamente. 

32  Neste sentido, o Acórdão do Tribunal Central Administrativo Norte, de 11.02.2015, Processo n.º 00490/14 (Esperança Me-
alha), disponível em www.dgsi.pt: «(…) a lista de causas de exclusão da proposta constante do n.º 2 do artigo 146.º do CCP – especial-
mente, quando interpretada como prevendo situações que determinam irremediavelmente a exclusão da proposta, sem possibilidade 
de qualquer retificação ou sanação – não pode deixar de ser entendida como um elenco fechado e taxativo, sob pena de violação da 
tipicidade das causas de exclusão, que, além do mais, se impõe como decorrência do aludido princípio da tipicidade procedimental e da 
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Dado que apenas estes documentos são exigíveis, a apresentação de outros, que não integrem aquele 

leque, sem assinatura eletrónica, deve conduzir à sua desconsideração na análise e avaliação das propos-

tas, mas não à exclusão destas.

Pensamos, pois, ser possível categorizar o tipo de documentos, relativamente aos quais, a falta de 

aposição de assinatura eletrónica, poderá não determinar, excecionalmente (33), a exclusão da proposta, 

do seguinte modo:

a) Aqueles que - exigidos (ou não) pelo programa do procedimento, o concorrente apresente volunta-

riamente -, não sejam, contudo, considerados essenciais à análise e avaliação das propostas (34);

b) Aqueles, não assinados eletronicamente, que contenham informação exigida pelo programa do pro-

cedimento, constante de outros documentos ali igualmente exigidos, por seu turno assinados (35).

Questão diversa é a que respeita aos vícios de forma de que padecem as assinaturas eletrónicas, 

que tem originado muita litigiosidade e decisões divergentes por parte dos tribunais superiores da nossa 

justiça administrativa, quanto à solução adotada (36), e que, cremos, serem de dois tipos: a (i) falta e a (ii) 

“imperfeição” (37).

exigência de uma prévia definição e fixação das “regras do jogo” nos procedimentos de contratação pública». Sobre a definição e fixação 
das “regas do jogo”, vide, Cláudia Viana, Os princípios comunitários na contratação pública, Coimbra Editora, 2007, pp. 124 e ss..

33  Cfr. Acórdão do Tribunal Central Administrativo Norte, de 11.02.2015, Processo n.º 00490/14, cit., ainda que ao abrigo 
da anterior Portaria n.º 701-G/2008, “Quer com isto dizer-se que os princípios em que assenta o regime de contratação pública 
apontam para a necessidade de interpretar as regras do Código dos Contratos Públicos e da Portaria n.º 701-G/2008 no sentido de 
admitirem “válvulas de escape”, que permitam evitar a exclusão de uma proposta cuja valia não vem questionada e a exclusão de 
um concorrente cuja vontade firme de contratar não é posta em causa (…)”, o que, como assinala, “decorre desde logo do princípio 
da proporcionalidade, que constitui um princípio geral (e constitucional) da atividade administrativa (artigos 266.º/2 da CRP e 
5.º do CPA/2015) e é também um vetor fundamental da contratação pública, com diversas projeções, entre as quais, no que aqui 
diretamente interessa, como exigência de avaliação e ponderação, por parte da entidade adjudicante ou do júri, da adequação e 
proporcionalidade dos meios utilizados em relação aos fins prosseguidos (…)”. 

34  De que são exemplos, as declarações de promessa de associação no caso de agrupamentos concorrentes, as declara-
ções de prevalência de traduções sobre os respetivos originais redigidos em língua estrangeira, os instrumentos de mandato. Neste 
último caso, vide, a propósito, o citado Acórdão do Tribunal Central Administrativo Norte, de 11.02.2015, Processo n.º 00490/14, 
referindo que, “mostrando-se o teor da procuração irrelevante para a apreciação ou ordenação das propostas, pois apenas prova 
documentalmente um dado objetivo (os poderes de representação) (…) é também insignificante em relação à firmeza do com-
promisso assumido, não sendo questionada, nem a identidade da concorrente e da sua representante, nem a vontade firme de 
contratar. Além disso, não contende com a igualdade dos concorrentes entre si, uma vez que exigência de comprovar os poderes de 
representação é uma formalidade estabelecida essencialmente em benefício e no interesse da entidade adjudicante (por ser esta a 
destinatária da declaração negocial) e não no interesse dos demais concorrentes (…)”.

35  Também neste sentido, o Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, de 12.5.2016, proferido no Processo n.º 0236/16 
(Ana Paula Portela), disponível em www.dgsi.pt.

36  De que destacamos, no sentido da exclusão da proposta: os Acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo, de 8.3.2012, 
Proc. n.º 01056/11 (Costa Reis), de 20.6.2012, Proc. n.º 0330/12 (Políbio Henriques), de 30.1.2013, Proc. n.º 01123/12 (Alberto Au-
gusto Oliveira), acompanhado de declaração de voto vencido (Rosendo Dias José), de 14.2.2013, Proc. n.º 01257/12 (São Pedro), de 
9.4.2014, Proc. n.º 040/14 (Madeira dos Santos), de 12.3.2015, Proc. n.º 0206/15 (Alberto Augusto Oliveira), de 10.9.2015, Proc. n.º 
0542/15 (Fonseca da Paz), de 3.12.2015, Proc. n.º 1028/15 (Maria Benedita Urbano) e de 12.5.2016, Proc. n.º 0236/16, cit., o Acór-
dão do Tribunal Central Administrativo Norte, 17.4.2015, Proc. n.º 00430/14 (Luís Migueis Garcia) e os Acórdãos do Tribunal Central 
Administrativo Sul, de 12.4.2012, Proc. n.º 08592/12 (Sofia David), de 13.9.2012, Proc. n.º 09080/12 (Ana Celeste Carvalho) e de 
6.1.2017, Proc. n.º 2811/14 (Nuno Coutinho); no sentido da admissão da proposta: os Acórdãos do Tribunal Central Administrativo 
Norte, de 16.9.2011, Proc. n.º 00102/11 (Ana Paula Portela), de 27.4.2012, Proc. n.º 00619/11 (Rogério Paulo da Costa Martins) e de 
11.2.2015, Proc. n.º 00490/14, cit., acompanhado de declaração de voto vencido (Helena Ribeiro), bem como o Acórdão do Tribunal 
Central Administrativo Sul, de 26.1.2012, Proc. n.º 08164/11 (Coelho da Cunha), todos disponíveis em www.dgsi.pt.  

37  Como assinala Luís Verde de Sousa, Alguns problemas colocados pela assinatura electrónica das propostas, Revista de 
Contratos Públicos, n.º 9, setembro-dezembro 2013, p. 64, “Embora diferentes, estas situações convocam uma mesma questão: a 
de saber se a proposta apresentada pelo concorrente deve ser sempre excluída (sanção legalmente prevista) ou se, em determina-
das circunstâncias, a entidade adjudicante tem ainda o poder (ou mesmo o dever) de a admitir”.
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Quer num caso, quer noutro, as decisões gizadas (38) encontram-se arreigadas na designada teoria das 
formalidades (não) essenciais (39) (40).

Sobre o primeiro, pronunciou-se o Supremo Tribunal Administrativo (STA), que veio através do Acórdão 
de 30 de janeiro de 2013, proferido no Processo n.º 01123/12 (41), por termo à divergência jurisprudencial 
que existia entre o Tribunal Central Administrativo Norte (TCAN) (42) e o Tribunal Central Administrativo Sul 
(TCAS) (43) sobre a possibilidade de, ao abrigo de um “pedido de esclarecimentos”, ser suprida uma irregulari-
dade emergente da falta de assinatura eletrónica qualificada, e sustentar que “quanto a documentos que não 
contêm as assinaturas, o regime legal é presentemente imperativo”.

Em resultado do entendimento preconizado, o STA considerou que a “exclusão era a consequência ne-
cessária do não cumprimento dos dispositivos regulamentares, concordantes com os dispositivos legais” (44), 
referindo ainda no aresto em apreço que “o júri, neste caso, não pode legalmente e face ao novo regime do 
CCP pedir qualquer esclarecimento. O esclarecimento supõe que ainda não há razão de exclusão. É possível 
pedir esclarecimentos sobre os documentos (…), mas condição é que os documentos possam ser aceites”.

Com efeito, da letra dos preceitos legais e regulamentares em questão não subsiste qualquer dúvida – 
exige-se a assinatura eletrónica de todos os documentos (45) que constituem a proposta, individualmente con-
siderados -, penalizando-se a falta de assinatura eletrónica, de qualquer um deles, com a exclusão da proposta.

Nestes moldes, a falta de assinatura legalmente exigida não pode ser considerada uma formalidade in-
ferior, sendo que a proposta sem aquele requisito não deve ser atendida. Caso se tratasse de uma formali-
dade não essencial, o legislador não tinha sancionado expressamente a sua inobservância com a exclusão da 
proposta. E, o júri, neste caso, não pode, nos termos do CCP, pedir qualquer esclarecimento (46), mostrando-
-se-lhe vedado, ao abrigo do n.º 1 do artigo 72.º, convidar os concorrentes a assinarem os documentos ou a 
prestarem qualquer esclarecimento sobre a sua não atempada autenticação mediante assinatura eletrónica.

38  Reportadas ao regime jurídico pretérito, mas com atualidade nesta matéria.

39  De acordo com Rodrigo Esteves de Oliveira, Estudos da Contratação Pública - I, Centro de Estudos de Direito Público 
e Regulação, Coimbra Editora, 2008, p. 110, “Um outro mecanismo destinado a atenuar o desvalor normalmente associado à 
inobservância de uma formalidade consiste na denominada teoria das formalidades (não) essenciais. Há muito adoptada pela ju-
risprudência e doutrina, inclusive em matéria de contratação pública, a referida teoria diz-nos que uma formalidade essencial (cuja 
preterição conduz em princípio à invalidade do acto) se degrada em não essencial (em mera irregularidade, portanto, sem afectar 
a validade do acto), quando, num determinado caso, a sua omissão não tenha impedido a consecução dos objectivos ou valores 
jurídicos que ela se destinava a servir, realizados por outra via”.

40 Cfr. Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, de 3.12.2015, Proc. n.º 01028/15, cit., “Assim, de um lado, temos a 
solução que aponta para a exclusão da proposta como consequência da violação daquilo que se entende ser uma formalidade es-
sencial (ou ad substantiam) (…) Do outro lado, temos a solução que preconiza que a inobservância da forma juridicamente exigida 
pode ser suprida, dada a irrelevância do vício de forma. De modo mais concreto, a falta de assinatura electrónica de todos e cada 
um dos documentos constituirá um requisito de forma ad probationem. Esta solução faz apelo a uma postura anti-formalista e à 
teoria das formalidades não essenciais, aceitando a premissa de que o vício de procedimento será irrelevante sempre e na medida 
em que for possível atingir por outra via os interesses ou valores que a norma violada visa satisfazer (…) Em suma, estaríamos em 
face de mera irregularidade susceptível de ser ultrapassada, chegando em alguns casos a falar-se em convite ao suprimento da 
formalidade a formular pelo júri do concurso”.

41  Todavia, acompanhado de uma declaração de voto vencido (Rosendo Dias José), mediante a qual se manifestam dúvidas 
quanto à questão em apreço, por se considerar que “apenas peritos em matéria informática, a partir de conhecimentos empíricos 
e indutivos podem efectuar a avaliação que aqui é efectuada de modo dedutivo e formal”.

42  Acórdão de 27.04.2012, Processo n.º 00619/11, cit. (que determinou a admissão da proposta).

43  Acórdão de 12.04.2012, Processo n.º 08592/12, cit. (que determinou a exclusão da proposta).

44  Reafirmada no Acórdão do mesmo Tribunal, de 3.12.2015, Processo n.º 1028/15, cit.. 

45  Aqueles previstos no n.º 1 do artigo 57.º do CCP.

46  Conforme sublinham Mário Esteves de Oliveira e Rodrigo Esteves de Oliveira, Concursos e Outros Procedimentos de 
Contratação Pública, ob. cit., p. 954, “(…) as causas de exclusão de propostas previstas na lei, uma vez fixado - de acordo com as 
regras de interpretação das normas administrativas – o sentido com que devem valer e verificada a existência dos respectivos pres-
supostos, são de aplicação vinculada e obrigatória pelo júri e pela entidade adjudicante”.
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A exclusão da proposta também tem sido arrogada pelo STA nos casos em que o vício de forma se re-
conduz àquilo que apelidamos por “imperfeição” da assinatura, de que são exemplos, as situações em que 
na assinatura do documento seja utilizada uma “assinatura eletrónica avançada” (47) ou um “certificado de 
autenticação” (48), em vez da “assinatura eletrónica qualificada”.

O principal argumento propugnado, em termos relativamente uniformes, funda-se, de novo, tout court 
na letra da lei. A modalidade de assinatura eletrónica que surge expressamente autonomizada no artigo 
54.º da Lei n.º 96/2015 é a da assinatura eletrónica qualificada, o que se explica por ser aquela que, dentre 
as demais, corresponderá, em termos tecnológicos, ao nível de segurança mais elevado (49), diminuindo 
o risco de adulteração dos documentos, sendo, assim, a que, dedutivamente (50), garante a genuinidade 
e seguridade dos documentos que integram a proposta, pelo que se tem reputado esta exigência como 
formalidade essencial (51). 

Com efeito, a opção do legislador, neste domínio, parece não comportar qualquer alternativa jurídica, 
podendo, assim, discutir-se se, em sede de contratação pública eletrónica, previu o alcance da solução legal 
encontrada. Poderá ainda questionar-se a respetiva bondade e utilidade para o interesse público e ainda a 
forma como o princípio da concorrência é defendido.  Isto é mais evidente quando a preferência pela 
assinatura eletrónica qualificada pode, como assinala G. M. Racca, “constituir uma barreira desnecessária 
à participação na contratação pública eletrónica, especialmente quando, no plano transfronteiriço, nem 
todos os operadores económicos dispõem de ferramentas técnicas de reconhecimento dos diferentes tipos 
de assinatura” (52). Sendo certo que se impõe um juízo valorativo, pois o “nível de segurança deve ser pro-
porcional aos riscos inerentes”, conforme defende a nova Diretiva de contratação pública (53), o que parece 

47  Cfr. Acórdão de 20.6.2012, Processo n.º 0330/12, cit.. Em sentido diverso, Acórdão do TCAS, de 26.1.2012, Processo 
n.º 08164/11, cit..

48  Cfr. Acórdão de 14.2.2013, Processo n.º 01257/12, cit., bem como Acórdão do TCAS, de 13.9.2012, Processo n.º 09080/12, cit..

49  Na linha do que havia sido preconizado no regime jurídico anterior, cfr. Decreto-Lei n.º 143-A/2008, dispondo o seu 
artigo 11.º: “1 - As propostas, candidaturas e soluções devem ser autenticadas através de assinaturas eletrónicas cujo nível de 
segurança exigido, salvo razão justificada, deve corresponder ao nível mais elevado que, em termos tecnológicos, se encontre ge-
neralizadamente disponível à data da sua imposição.
2 - Para efeitos do disposto no número anterior, o nível de segurança exigido corresponde àquele que se encontra definido na por-
taria a que se referem os n.º 2 e 3 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro”.

50  Atendendo às considerações vertidas na declaração de voto vencido que acompanha o Acórdão do STA, de 30/01/2013, 
Processo n.º 01123/12, cit..

51  Cfr. Acórdão do STA, de 20.6.2012, proferido no Processo n.º 0330/12, cit., “Deste modo, a formalidade em causa – as-
sinatura electrónica mediante a utilização de certificados de assinatura electrónica qualificada – não é uma formalidade menor, 
insignificante. Ao contrário, em contexto informático (…) no qual (…) a segurança é pouca, a assinatura electrónica qualificada é uma 
formalidade, exigida em benefício dos particulares, que funciona como anteparo e guarda avançada da transparência, da igualdade 
e da concorrência, valores cuja essencialidade, é indiscutível, no domínio da contratação pública (…) Neste quadro, a inobservância 
da formalidade cria uma situação de incerteza irredutível quanto à segurança e integridade das propostas, que mancha, de forma 
indelével, a transparência do procedimento, fazendo perigar a concorrência e a igualdade de tratamento de todos os concorrentes. 
Dito isto, (…) a formalidade não pode ser teleologicamente desconsiderada e reduzida a mera irregularidade”. Também neste sentido, 
vide o Acórdão do STA de 8.3.2012, proferido no Processo n.º 01056/11, cit., “Se assim não fosse pôr-se-ia em causa sem justificação 
razoável a intenção do legislador em desmaterializar integralmente o processamento dos procedimentos relativos à formação dos 
contratos públicos e, ao meso tempo, criar-se-ia uma zona de insegurança e de incerteza jurídicas na medida em que se iria permitir 
que o descrito regime legal pudesse ser violado de acordo com os interesses (e, porventura, a arbitrariedade) do adjudicante”. 

52  Prof. G. M. Racca, “The electronica award and execution of public procurement”, Ius Publicum Network Review, Copy-
left, p. 30, disponível em www.ius-publicum.com, acedido em 3.9.2016, (tradução nossa), acrescentando ainda que, “a margem 
de decisão conferida aos Estados-Membros na escolha do nível de segurança das assinaturas eletrónicas deve ser feita de uma 
perspetiva transfronteiriça e de interoperabilidade”, cit., p. 29 (tradução nossa) e, bem assim, cfr., também, “Communication from 
the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of 
the Regions, Action plan for the implementation of the legal framework for electronic public procurement”, de 13.12.2004, dis-
ponível em http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/eprocurement/actionplan/actionplan_en.pdf, acedido 
em 3.9.2016. Veja-se, ainda, a este respeito, a proibição de discriminação e de restrição dos operadores económicos, a título de 
exemplo, no artigo 22.º da Diretiva 2014/24/UE.

53  Reportamo-nos à Diretiva 2014/24/CE (a título exemplificativo), cfr. alínea b) do n.º 6 do seu artigo 22.º. Também neste 
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admitir a irrelevância do mesmo, pressupondo a consequente necessidade de atender à natureza e ao 
tipo de irregularidade concretamente em causa, na justaposição da ponderação da consequência que daí 
resulte, atentos os princípios norteadores da contratação pública (54). 

 Esta questão, de natureza essencialmente técnica, poderá não ter sido particularmente apreendida 

pelo legislador, especialmente se atentarmos no facto de a correlação que se estabelece entre o tipo de 

assinatura eletrónica e o respetivo grau de segurança não poder, por sua vez, dissociar-se da permanente 

mutação dos meios tecnológicos. Ou o que vem dar no mesmo, a assinatura eletrónica qualificada que hoje 

corresponde ao nível máximo de segurança, e que se singrou como opção indiscutível do legislador, poderá 

não ser a que proporcione o mais elevado grau de segurança num futuro próximo (55).

 Complementarmente, a defesa da prevalência da exigência em destaque, em detrimento da escolha 

do concorrente, não parece ser também compatível com o já preconizado pelo próprio STA (56), a respeito 

da tripla presunção ínsita no n.º 1 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 290-D/99 (na redação do Decreto-Lei n.º 

62/2003), “Se há presunções que se retiram da aposição de assinaturas em documentos já as mesmas nada 

importam quanto a documentos nos quais não foi aposta qualquer assinatura. Não há aqui já qualquer 

presunção a tirar, pois faltam os elementos onde ela radicava”. Ou seja, a aposição de assinatura eletrónica, 

diferente da qualificada, que materialmente satisfaça as mesmas funções – pilares essenciais - que se pre-

tendiam acautelar com a aposição daquela, permite aos documentos que as contenham atingir a mesma 

força probatória que cabe aos documentos particulares assinados, assim se cumprindo o desiderato legal. 

É, que, independentemente do grau de segurança e fiabilidade que cada uma proporcione, diríamos que 

todas se inscrevem no mesmo espetro hermenêutico, pelo que, no atual quadro legal, a todas elas deveria 

ter sido expressamente conferido o mesmo estatuto jurídico de equivalência às assinaturas manuscritas 

que é atribuído às assinaturas eletrónicas qualificadas. 

Por identidade de razão, a pessoa a quem é oposto o documento eletrónico, assinado com recurso a 

outras modalidades (57), ou autenticado mediante o uso do certificado, deveria poder aceitá-lo, do mesmo 

sentido, o Livro Verde relativo ao alargamento da utilização da contratação pública electrónica na UE, cit., nos termos do qual a 
Comissão revela que “É possível que a decisão de promover o uso de assinaturas electrónicas qualificadas no âmbito do plano de 
acção tenha estabelecido um padrão demasiado rigoroso para as aplicações de contratação pública electrónica, aumentando o 
custo e a complexidade da apresentação de propostas por via electrónica. A escolha do nível de segurança de uma assinatura elec-
trónica deve basear-se numa avaliação dos riscos que acarreta o insucesso das soluções de identificação/assinatura no contexto 
da contratação pública”.

54  Se é certo que o princípio da segurança se assume, no contexto da contratação pública eletrónica, como um dos seus princí-
pios fundamentais, no sentido do “enforceability”, cfr. Duarte Amorim Pereira, Princípios gerais da contratação pública electrónica, Re-
vista Electrónica de Direito, n.º 2, 2013, p. 5, nota de rodapé 5, disponível em http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&sourc
e=web&cd=2&ved=0ahUKEwi8l5_J2o_PAhUE2BoKHYRXA60QFgggMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.cije.up.pt%2Fdownload-file%2F11
99&usg=AFQjCNGyTUHtYioezWh4aAyIvf_YkQA5HQ&sig2=8E_iqEEaY6YjYsrvzEZRFA&bvm=bv.132479545,d.d24, acedido em 3.9.2016, 
“incluindo nomeadamente mediante o recurso aos mais avançados meios electrónicos disponíveis”, cfr. o mesmo Autor, cit., outrossim 
é duvidoso que o mesmo não conflitue com os princípios gerais que regulam a contratação pública.

55  Pois que a segurança e a fiabilidade das aplicações deverão acompanhar sempre o permanente desenvolvimento tecno-
lógico, o que já não sucede com a legislação “já que a evolução técnica é por natureza mais célere que a previsão normativa”, cfr. 
Assinaturas Electrónicas, Documentos Electrónicos e Garantias Reais, Revista do Centro de Estudos de Direito do Ordenamento, do 
Urbanismo e do Ambiente, 2012, p. 54, nota de rodapé 45, disponível em https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/20713/1/
RevCEDOUA.pdf, acedido em 3.9.2016.

56   Acórdão de 30.01.2013, Processo n.º 01123/12, cit..

57  Note-se, aliás, que, quer a Diretiva 1999/93/CE, quer as Diretivas de Contratação Pública de 2004, referem-se às assina-
turas eletrónicas como se tratando das assinaturas eletrónicas avançadas. Sobre este aspeto, vide Miguel Pupo Correia, Assinatura 
Electrónica e Certificação Digital, cit..
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modo que o faz quando se trate de documento que contenha assinatura eletrónica qualificada (58), desde 

que a inviolabilidade da proposta não fosse afetada.

Pode, assim, entender-se que, quando se trata da “imperfeição” da assinatura, a proposta irregu-
larmente assinada não deveria gerar inevitavelmente a sua exclusão, em especial, à luz do princípio da 
proporcionalidade, do favor do procedimento e do interesse público a prosseguir (59). Talvez fosse mais ade-
quado que o preceito legal se limitasse a exigir a aposição de assinatura eletrónica, e, deixasse, para cada 
caso, a fixação do nível de segurança – digital (reduzido), avançado (intermédio), qualificado (elevado) - no 
programa do procedimento. 

Só assim não será, na senda do que vem sido dito, quando não se trate de “imperfeição”, mas antes 
da falta de assinatura. 

Diferente, porém, é o valor tutelado nos casos em que a assinatura não relacione o assinante com 
a sua função e poder de assinatura, por falta de entrega, com a proposta, de documento comprovativo 
que ateste os necessários poderes de representação e que tem sido, também, objeto de ampla discussão 
jurisprudencial (60). Estabelece o n.º 7 do artigo 54.º da Lei n.º 96/2015, a este respeito, a obrigação de 
“a entidade interessada submeter à plataforma eletrónica um documento eletrónico oficial indicando o 
poder de representação e a assinatura do assinante”. Assim, quando os documentos são assinados eletro-
nicamente por terceiro ou quando a proposta de um agrupamento não seja assinada eletronicamente por 
todos os seus membros, não tendo sido, em qualquer caso, junto instrumento de representação a favor do 
assinante, constitui uma causa diferente de exclusão da proposta: a da alínea e) do n.º 2 do artigo 146.º 
do CCP, conjugada com os n.ºs 4 e 7 do artigo 54.º da Lei n.º 96/2015, porquanto, embora não faltando a 
assinatura, faltam os necessários poderes vinculantes.

6. O caso particular dos ficheiros .zip

O regime legal vigente estatui no n.º 1 do artigo 54.º da Lei n.º 96/2015, que os documentos submeti-
dos na plataforma eletrónica devem ser assinados com recurso a assinatura eletrónica qualificada, aqueles 
– entenda-se - os documentos eletrónicos (61) ou os ficheiros (62), termos distintos que povoam o referido 
diploma legal para designar o mesmo objeto.

O documento eletrónico é, na definição introduzida pela alínea a) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 
290-D/99 (na redação do Decreto-Lei n.º 62/2003), o “documento elaborado mediante processamento 

58  Pensamos que este entendimento é o que melhor se coaduna com a posição de “neutralidade das tecnologias em rela-
ção ao direito”, visada pela Diretiva 1999/93/CE e adotada pelo Decreto-Lei n.º 290-D/99, na versão introduzida pelo Decreto-Lei 
n.º 62/2003, no n.º 4 do seu artigo 3.º, ao estipular que nada obsta “(…) à utilização de outro meio de comprovação da autoria e 
integridade de documentos eletrónicos, incluindo outras modalidades de assinatura eletrónica, desde que tal meio seja (…) aceite 
pela pessoa a quem for oposto o documento” e no respetivo n.º 5, que determina que “(…) o valor probatório dos documentos 
eletrónicos aos quais não seja aposta uma assinatura eletrónica qualificada certificada por entidade certificadora credenciada é 
apreciado nos termos gerais de direito”. Nesta linha, não deveriam ser recusados a uma assinatura eletrónica os efeitos legais, 
apenas por não obedecer aos requisitos da assinatura eletrónica qualificada.

59  Neste sentido, Vera Eiró, Quem não sabe assinar não pode participar?, Anotações ao Acórdão do STA, de 9.4.2014, P. 
40/14, Cadernos de Justiça Administrativa, n.º 108, novembro/dezembro 2014, p. 42.

60  Vide, a título de exemplo, no sentido da exclusão da proposta: os Acórdãos do STA, de 8.3.2012, Proc. n.º 01056/11, 
cit., de 9.4.2014, Proc. n.º 040/14, cit., de 12.3.2015, Proc. n.º 0206/15, cit. e de 10.9.2015, Proc. n.º 0542/15, cit., bem como o 
Acórdão do TCAN, 16.09.2011, Proc. n.º 00102/11, cit.; no sentido da admissão da proposta: o Acórdão do TCAN, de 11.02.2015, 
Proc. n.º 00490/14, cit.. 

61  Vide n.º 4 do artigo 54.º.

62  Vide n.º 1 do artigo 64.º, alínea a) do n.º 1 do artigo 66.º ou o n.º 4 do artigo 68.º. 
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eletrónico de dados” (63). Já o ficheiro - tendo em conta que não lhe está associada qualquer definição legal 
-, poderá ser entendido como o objeto eletrónico de armazenamento do documento (64). Assim, falar em 
documento (eletrónico) ou em ficheiro, é falar da mesma realidade, não existindo qualquer distinção ma-
terial entre um e outro, a qual, não se encontra, aliás, refletida na Lei n.º 96/2015 (65). 

Um dos aspetos que mais dificuldades gerou no intérprete no âmbito do pretérito regime jurídico 
foi o de saber se havia a necessidade de proceder à assinatura eletrónica de todos os documentos que 
constituíssem a proposta, agrupados num ficheiro .zip assinado eletronicamente, ou se bastaria a aposição 
da assinatura eletrónica sobre o ficheiro .zip que contivesse esses mesmos documentos, não assinados 
eletronicamente, para cumprimento das formalidades legais exigíveis.

O STA (66) veio erradicar qualquer dúvida a este respeito, ao sustentar a irrelevância do facto de os 
ficheiros .zip, que contêm os documentos, estarem ou poderem ser assinadas, quando os documentos, 
neles contidos, não se encontram devidamente assinados, porquanto são os próprios documentos que ca-
recem de assinatura e não os ficheiros .zip (67). O referido entendimento foi acolhido no n.º 5 do artigo 54.º 
da Lei n.º 96/2015, que prevê que cada um dos documentos submetidos na plataforma eletrónica deve ser 
objeto de assinatura eletrónica qualificada previamente à sua compactação num ficheiro .zip. A questão 
essencial assenta no facto de os ficheiros .zip não serem mais do que uma forma de guardar outros fichei-
ros, de extensão considerável, em pouco espaço, comprimindo-os. Consequentemente, o que importa não 
é o facto de um documento se encontrar compactado, mas sim o facto de o ficheiro .zip se encontrar ou 
não assinado eletronicamente. Conforme assinalou o STA (68), “a segurança que os ficheiros .zip possam 
ter e a autenticidade que o emitente possa ter garantido são substancialmente diferentes da autenticidade 
dos documentos e das formalidades a que cada documento tem de obedecer”. Essencialmente, a assinatura 

63  A definição de documento é operada pelo artigo 362.º do Código Civil, como “qualquer objeto elaborado pelo homem 
com o fim de reproduzir ou representar uma pessoa, coisa ou facto”. Por seu turno, o documento eletrónico é “qualquer objecto 
elaborado mediante processamento electrónico de dados com o fim de reproduzir ou representar uma pessoa, coisa ou facto”, cfr., 
Assinaturas Electrónicas, Documentos Electrónicos e Garantias Reais, cit., p. 48, nota de rodapé 10. Para Miguel Pupo Correia, 
Assinatura Electrónica e Certificação Digital, cit., p. 7, é “basicamente o documento formado mediante o uso de um equipamento 
informático, máxime de um computador”.

64  Ex., pdf, word, excel, etc.. Trata-se daquilo que pode ser considerado como a “realidade exterior”, “espécie de invólucro elec-
trónico do documento”, cfr. Luís Verde de Sousa, Alguns problemas colocados pela assinatura electrónica das propostas, ob. cit., p. 85.

65  Tal como sucedia na Portaria n.º 701-G/2008, que lhe antecedeu. Aspeto sobre o qual refletiu, ainda, Luís Verde de 
Sousa, Alguns problemas colocados pela assinatura electrónica das propostas, ob. cit., pp. 86-87, sendo que nas palavras deste 
Autor, “(…) uma leitura integral do art. 15.º demonstra, à saciedade, que o diploma em questão não traça essa linha distintiva 
[entre ficheiro e documento]. (…) além de não conter uma norma que, de forma expressa, distinga ficheiro de documento, todas 
as aludidas disposições demonstram, à exaustão, que a Portaria n.º 701-G/2008 não reflecte essa distinção, sendo os dois termos 
(ficheiro e documento) utilizados, de forma indiferenciada, para aludir a uma mesma realidade: o quid carregado na plataforma 
electrónica pelos concorrentes”.

66  Acórdão de 30.1.2013, proferido no Processo n.º 01123/12, cit..

67  No referido aresto, esclareceu-se que, “quanto a documentos que não contêm as assinaturas, o regime legal é presen-
temente imperativo. Novamente, como bem nota o digno magistrado do MP, e no quadro do também defendido pela recorrente, 
a força da garantia que se pretende com a exigência de assinatura de cada um dos documentos não se verifica no caso concreto, 
com a remessa de documentos em pastas compactadas, mas sem a assinatura de cada um deles. Sendo assinado cada um dos do-
cumentos, individualmente, o compromisso contido em cada um é inequivocamente assumido com a assinatura, o que não ocorre 
com a mera assinatura das pastas.  Na expressão adequada da recorrente, a imposição de assinatura individualizada radica na 
segurança jurídica, quer ao nível e autenticidade e fidedignidade da documentação apresentada por cada concorrente, quer ao da 
própria segurança e inviolabilidade dos documentos apresentados a concurso. A formalidade de assinatura da pasta onde estão 
contidos vários documentos é formalidade que tem um muito menor grau de segurança jurídica, e não responde à questão posta da 
autenticidade, genuinidade e fidedignidade dos mesmos documentos, até porque qualquer dos documentos apresentados, se não 
assinado, é mais vulnerável à substituição por outro, sem que seja possível determinar a autenticidade do novo, ou do antigo, ou 
dos dois. Esta é a solução que resulta da expressão ‒ «todos os documentos carregados nas plataformas electrónicas deverão ser 
assinados electronicamente» ‒ constante do nº 1 do art. 27° da Portaria 701-G/2008. Interessa, pois, que se impõe o cumprimento 
dos dispositivos legais e regulamentares que têm precisamente em vista reduzir ao máximo a possibilidade de equívocos, adultera-
ções, falseamentos, em qualquer fase que seja e por quem quer que seja”. 

68  Acórdão atrás cit..
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eletrónica aposta num ficheiro .zip não se transmite a cada documento, contido no seu interior, pelo que, 
constituindo a proposta o instrumento que vincula o concorrente, poderia originar incerteza e insegurança 
jurídicas que comprometeriam, a final, a própria execução contratual. Assim, os documentos contidos num 
ficheiro .zip, não assinados individualmente, não poderão considerar-se assinados, pela circunstância de o 
ficheiro compactado onde se encontram se mostrar, ele apenas, assinado. 

Do que resulta exposto, a aposição da assinatura eletrónica deve ocorrer em cada um dos documentos 
eletrónicos compactados, pois só, assim, ser-lhe-á assegurada a força probatória do documento particular 
assinado, nos termos do artigo 376.º do Código Civil e do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 290-D/99, 
sob pena de exclusão da proposta.

7. Proposta e candidatura: instrumentos paritários

Julga-se que não se justificará um estudo aturado acerca da maior ou menor solenidade de propostas 
e de candidaturas, para eventualmente exorar, desse ponto de vista, um tratamento diferenciado em ma-
téria de assinaturas eletrónicas. 

Basta pensar no modelo complexo de qualificação: sistema de seleção, previsto no artigo 181.º do CCP, 
em sede de concurso limitado por prévia qualificação, para logo se vislumbrar alguma similitude com o mode-
lo de avaliação das propostas e estabelecer, nessa medida, o respetivo paralelismo. É, que, como, determina 
o n.º 1 daquela disposição legal, o sistema de seleção consiste na qualificação efetuada segundo o critério de 
maior capacidade técnica e financeira. Acrescenta o respetivo n.º 2 que o critério de qualificação em questão 
implica a utilização de um modelo de avaliação ao qual é aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto 
no artigo 139.º do CCP. Ora, o artigo 139.º do CCP estabelece o modelo de avaliação das propostas.

De todo o modo, quer a lei, quer a nossa jurisprudência, não comportam qualquer margem para adotar 
soluções que não sejam equivalentes, consoante se tratem de documentos que instruem as propostas ou de 
documentos das candidaturas. Mesmo que assim não fosse, a forma como o CCP e a referida legislação cone-
xa abordam esta questão dificilmente permitiriam uma interpretação diversa. Sendo certo, também, que, não 
há qualquer diferença entre o regime que determina a exclusão das candidaturas que não cumpram com os 
requisitos de apresentação das candidaturas, do regime que determina a exclusão de propostas (69).

8. Considerações finais

A preterição da formalidade de aposição de assinatura eletrónica qualificada determina imperiosa-
mente a exclusão de propostas e candidaturas. Todavia, nem todos os vícios relacionados com aquela de-
veriam conduzir a semelhante fim. Nestes casos, o legislador poderá ter ido mais longe do que o pretendi-
do pelas diretrizes comunitárias, com repercussões na esfera dos operadores económicos e das entidades 
adjudicantes dificilmente concebíveis. Efetivamente, não nos revemos nas previsões legais aplicáveis, em 
especial, por entendermos que o interesse público e o princípio da concorrência ficariam melhor defendi-
dos desconsideradas que fossem aquilo que designamos por meras imperfeições. 

69  Cfr., respetivamente, alínea i) do n.º 2 do artigo 184.º e alínea l) do n.º 2 do artigo 146.º, ambos do CCP.

Voltar ao índice



DIREITO INTERNACIONAL E EUROPEU DA CONTRATAÇÃO PÚBLICA 194

1. A modificação objectiva dos contratos administrativos: a sua 
consagração no Código dos Contratos Públicos; 2. Análise das situ-
ações previstas no Código dos Contratos Públicos que possibilitam 
a modificação objectiva do contrato; 3. O princípio do equilíbrio 
financeiro; 4. Em especial: O contrato de concessão de serviços 
públicos; 5. A modificação objectiva nas directivas europeias da 
contratação pública de 2014.

1. A modificação objectiva dos contratos administrativos: a sua consagração no Código 
dos Contratos Públicos 

Consagrando o princípio fundamental segundo o qual as obrigações assumidas no contrato 
devem ser cumpridas – pacta sunt servanda1 – o art.º 288.º do Código dos Contratos Públicos2 es-
tipula que incumbe ao co-contratante a exacta e pontual execução das prestações contratuais, em 
cumprimento do convencionado3. No entanto, podem surgir situações, de natureza vária, que im-
pliquem a modificação objectiva do contrato celebrado. O Código dos Contratos Públicos regula a 
matéria da modificação objectiva no Capítulo V do Título I da Parte III do diploma, designadamen-
te nos artigos 311.º a 3154. De salientar, inicialmente, que o art.º 311.º do Código dos Contratos 
Públicos admite múltiplas formas de modificação do contrato administrativo. Desde logo, no n.º 1 
encontra-se prevista a possibilidade de modificação do contrato: quer por acordo entre as partes, 
que não pode revestir forma menos solene do que a prevista para o contrato (alínea a), quer por 

1  Sobre a pacta sunt servanda, do qual decorre o imperativo do cumprimento pontual dos contratos administrativos, 
vide MARCELO REBELO DE SOUSA, O concurso público na formação do contrato administrativo, Lisboa, 1994, pág. 54 e PAULO 
OTERO, Estabilidade Contratual, Modificação Unilateral e Equilíbrio Financeiro em Contrato de Empreitada de Obras Públicas, in 
Revista da Ordem dos Advogados, pág. 924-925. 

2  Doravante, na ausência de referência expressa a diploma legal, deve a mesma ser entendida como relativa ao Código 
dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, com as suas sucessivas alterações.

3  Assim PEDRO COSTA GONÇALVES, Cumprimento e Incumprimento do Contrato Administrativo in Estudos da Contrata-
ção Pública – I, pág. 580.

4  Sendo, portanto, aplicável aos contratos administrativos em geral, nos termos do disposto no n.º 5 e 6 do art.º 1.º do 
Código dos Contratos Públicos, nomeadamente os previstos no n.º 2 do art.º 16.º do mesmo diploma. 

A modificação objectiva do  
contrato administrativo 
(em especial, o risco e as consequências 
da modificação no contrato de concessão  
de serviço publico)

Tiago Santos Esteves
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decisão judicial ou arbitral (alínea b). O n.º 2, admite a modificação do contrato por imposição 
unilateral, mediante acto administrativo do contraente público, quando o fundamento invocado 
sejam razões de interesse público.  Seguidamente, o art.º 312.º explicita os fundamentos nos 
quais pode subsistir a modificação do contrato administrativo: a) quando as circunstâncias em que 
as partes fundaram a decisão de contratar tiverem sofrido uma alteração anormal e imprevisível, 
desde que a exigência das obrigações por si assumidas afecte gravemente os princípios da boa fé 
e não esteja coberta pelos riscos próprios do contrato e b) por razões de interesse público decor-
rentes de necessidades novas ou de uma nova ponderação das circunstâncias existentes. Desta 
forma, nos contratos públicos a modificação pode ser motivada por duas circunstâncias distintas: 
a superveniência de alterações de facto ou de Direito não imputáveis a nenhum dos contraentes; 
e por motivos de interesse público5, sendo que, nesta situação, será o contraente público a impor 
a modificação unilateral por acto administrativo, através do poder de conformação da relação 
contratual previsto no art.º 302.º, alínea c).

2. Análise das situações previstas no Código dos Contratos Públicos que possibilitam a 
modificação objectiva do contrato

2.1 O poder de modificação unilateral

Efectivamente, apenas a figura prevista na alínea b) do art.º 312.º corresponde a um verda-
deiro poder de conformação contratual6, uma vez que, fundando-se no interesse público, aqui 

5  Como bem assinala ALEXANDRA LEITÃO, “Lições de Contratos Públicos – Parte Geral”, pág. 243-244, a articulação entre 
estas duas situações não resulta absolutamente clara no Código dos Contratos Públicos. Contrariando a leitura de que a cada um 
dos fundamentos corresponderiam formas diferentes de modificação do contrato: se se verificasse uma alteração das circunstân-
cias alheia aos contraentes, o contrato só poderia ser modificado por acordo ou por decisão judicial, nos termos do artigo 311.º, 
n.º 1 alíneas a) e b) do Código dos Contratos Públicos; se pelo contrário, existissem razões de interesse público, o contrato seria 
modificado unilateralmente pela Administração através do poder de ius variandi, de acordo com o disposto no artigo 311.º, n.º 
2 do mesmo diploma, a Autora sustenta uma distinta leitura referindo, em primeiro lugar, que o poder de modificação unilate-
ral por parte da Administração pode ser igualmente utilizada na sequência de uma alteração de circunstâncias, desde que esta 
ponha em causa a aptidão do contrato para prosseguir o interesse público subjacente à sua celebração. Acrescenta ainda que 
seria incompreensível que o contraente público tivesse o poder de modificar unilateralmente o contrato apenas por fazer uma 
nova ponderação do interesse público e não o pudesse fazer na eventualidade de sobrevir uma alteração de circunstâncias que 
tornasse necessária uma modificação do contrato por forma a permitir que este continuasse a prosseguir satisfatoriamente o 
interesse público, apontando que a alínea a) do art.º 312º do Código dos Contratos Públicos não se refere apenas a uma nova 
ponderação das circunstâncias existentes, mas também a razões de interesse público decorrentes de necessidades novas, sendo 
que tais necessidades podem decorrer e, presumivelmente, decorrem, de alterações de circunstâncias.

6  A primeira grande manifestação do reconhecimento judicial da existência de um poder de modificação unilateral da 
parte da Administração ocorre em França, local da génese e desenvolvimento conceptual do contrato administrativo, com o 
Acórdão proferido no caso Compagnie générale des Tramways - Acórdão do Conseil D´État de 21 de Março de 1910, no qual foi 
admitida a modificação unilateral por parte da Administração dos horários dos comboios impostos a um concessionário. Refere 
DIOGO FREITAS DO AMARAL, Curso de Direito Administrativo, Vol. II, pág. 546, que a primeira manifestação desta figura deu-se 
em 1902, tendo sido criada pelo Conselho de Estado francês. O caso em apreço tinha como objecto a imposição de um município 
perante o seu concessionário de uma rede de iluminação pública a gás, com vista a que este a adaptasse para um sistema de 
iluminação eléctrica. Perante os argumentos do órgão autárquico que defendia que o interesse público estaria melhor satisfeito 
com uma rede de iluminação eléctrica e os argumentos do concessionário que defendia que tal obrigação não constava do con-
trato, o Conselho de Estado deu razão ao primeiro, prevalecendo assim o interesse público sobre o interesse privado e, conse-
quentemente, consagrando na “Administração como curadora do interesse público um poder de, unilateralmente, alterar o modo 
de execução do contrato, impondo ao prestador um dever de adaptação”. Já no referido Acórdão de 1910, o mesmo Conselho de 
Estado francês reafirmou a figura, mas agora fixando três características. Assim, fixou-se que tal poder era externo ao contrato, 
na medida em que não seria necessária a sua previsão pelas partes no clausulado, aplicou-se pela primeira vez o princípio da 
intangibilidade do objecto e deu-se um primeiro passo em relação à figura do reequilíbrio financeiro do contrato, na medida em 
que o contraente público foi responsabilizado pelo ressarcimento de danos emergentes e lucros cessantes ao co-contratante 
devido às modificações introduzidas.
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releva para o contraente público, avaliar, discricionariamente, se os factos de carácter superve-
niente justificam ou não a modificação do contrato7. A titularidade deste poder é justificada pela 
necessidade de assegurar a mais adequada prossecução do interesse público em cada momento, 
existindo no âmbito das relações jurídicas de colaboração subordinada, como os contratos de con-
cessão8. Desta forma, como resulta do disposto, tanto na alínea c) do art.º 302.º, como na alínea b) 
do n.º 2 do art.º 307.º, o contraente público pode exercer o poder de modificação unilateral com 
fundamento no interesse público (art.º 312.º, alínea b), que tanto podem decorrer do surgimento 
de necessidades novas, como de uma reponderação das circunstâncias já existentes. O exercício 
do poder de modificação unilateral não é, no entanto, absoluto, encontrando-se delimitado pelos 
limites constantes no art.º 313.º, dando lugar ao exercício da reposição do equilíbrio financeiro, 
nos termos do art.º 314.º, O poder de modificação unilateral é uma compressão ao princípio pac-
ta sunt servanda, a qual, atendendo ao princípio da proporcionalidade deve ser mantida dentro 
de limites estritos. Como as obrigações reciprocamente assumidas pelas partes no contrato foram 
acordadas com o fito de assegurar a existência de um determinado equilíbrio financeiro entre 
elas, quando haja lugar à modificação unilateral do conteúdo do contrato, esse equilíbrio, nos 
termos que analisaremos supra, deverão ser restabelecidos pelo contraente público.

2.2 O Facto do Príncipe

Cumpre promover uma distinção entre o poder de modificação unilateral e o chamado facto 
do príncipe, fait du prince ou factum principis9. Com efeito, enquanto o exercício do poder de mo-
dificação unilateral envolve a prática de um acto administrativo que tem o contrato por objecto, 
determinando a introdução de alterações ao seu clausulado, o facto do príncipe concretiza-se 
numa alteração de circunstâncias decorrente de medidas adoptadas no exercício de poderes pú-
blicos, medidas essas cujo alcance transcende o da concreta relação contratual em causa e que 
só indirectamente se repercutem sobre ela, por não a terem directamente em vista, pelo que só 
eventualmente poderão exigir uma alteração do clausulado do contrato em conformidade10. O 
contraente público tem o dever de reestabelecer o equilíbrio financeiro do contrato no caso de al-
teração de circunstâncias decorrente do facto do príncipe. A maioria da doutrina portuguesa tem 
afirmado a existência desse dever em toda e qualquer hipótese de facto de príncipe, independen-

7  ALEXANDRA LEITÃO, ob. cit., pág. 240, salientando esta Autora que o regime do Código dos Contratos Públicos vai 
exactamente nesse sentido, ao determinar que só assumem a natureza de actos administrativos as declarações que imponham 
uma modificação unilateral das cláusulas do contrato “por razões de interesse público” – art.º 307.º n.º 2 alínea b). 

8  Assim PEDRO COSTA GONÇALVES, Direito dos Contratos Públicos, pág. 506.

9  Por facto do príncipe entenda-se os actos lícitos dos poderes públicos, praticados num plano extracontratual, que 
atingem de modo directo e especial o contrato, provocando a modificação dos seus termos ou a sua própria extinção. A definição 
é de CLÁUDIA PINTO, O Facto do Príncipe e os Contratos Administrativos: reflexão sobre o instituto do facto do príncipe e a tutela 
do cocontratante da administração em caso de extinção do contrato administrativo, pág. 14. Sobre a distinção entre o chamado 
facto de príncipe e os poderes de conformação contratual e a alteração das circunstâncias (teoria da imprevisão), vide pág. 56-68.

10  Nesse sentido, MÁRIO AROSO DE ALMEIDA, Contratos administrativos e regime da sua modificação no novo Código 
dos Contratos Públicos in Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Sérvulo Correia, Vol. II, pág. 826-827. Em matéria de contrato 
de concessão de serviços públicos, PEDRO COSTA GONÇALVES, Concessão de serviços públicos, 1999, pág. 260, entende que “em-
bora possa provocar um quadro de efeitos semelhante ao que decorre do poder de modificação unilateral, deve dele distinguir-se 
aquilo que a doutrina designa por fait du prince (factum principis) — conceito que designa uma actuação exterior ao contrato da 
Administração concedente, de outra entidade administrativa ou até do legislador, a qual determina uma perturbação significa-
tiva na equação económico-financeira do contrato. Ao contrário do poder de modificação, estão aqui em causa medidas gerais, 
que têm efeitos sobre o contrato,  embora o não tenham por objecto”.
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temente de a actuação em causa ser imputável ao contraente público ou a outra entidade11. No 
entanto, tal posição parece desproporcionada, parecendo mais adequado circunscrever o dever de 
reposição do equilíbrio do contrato decorrente do facto do príncipe às situações em que a quebra 
desse equilíbrio resulta de medidas imputáveis ao próprio contraente público. Na verdade, apenas 
nesse caso, se justifica onerar o contraente público com o dever de repor o equilíbrio financeiro 
do contrato12. Em virtude de, no facto do príncipe, a alteração das circunstâncias ser imputável ao 
contraente público e se projectar de modo específico na situação contratual do contraente priva-
do permite fundar o direito ao restabelecimento do equilíbrio financeiro na força vinculativa do 
contrato. Tal já não sucede noutras situações, em que a intervenção imputável ao contraente pú-
blico, ainda que com carácter concreto, não tenha o alcance de constituir o contraente privado no 
dever de realizar prestações adicionais, mas de introduzir outro tipo de condicionalismos, que, em 
todo o caso, dificultem ou agravem a situação contratual do contraente privado. Neste contexto, 
não deverá existir recondução ao instituto da alteração anormal e imprevisível de circunstâncias. 
Estando em causa, alterações de circunstâncias imputáveis a uma das partes no contrato, em que 
o prejuízo para o contraente privado é imputável à conduta do contraente público, na prossecução 
dos interesses que lhe são próprios, tal facto justifica a imposição ao contraente público do dever 
de repor o equilíbrio financeiro do contrato e, consequentemente, um enquadramento diferente 
daquele que decorre do instituto da alteração anormal e imprevisível de circunstâncias, em que, 
como a alteração de circunstâncias não é imputável a qualquer das partes, mas a factos objectivos 
ou à eventual actuação de entidades terceiras, apenas há lugar à eventual modificação do con-
trato ou a uma compensação financeira, segundo critérios de equidade, mas não à reposição do 
equilíbrio financeiro do contrato13.

2.3 A alteração anormal e imprevisível das circunstâncias

Em sintonia com as construções doutrinais que, com fórmulas diversas, fazem apelo ao con-
ceito da base negocial do contrato14, há que sublinhar que o equilíbrio financeiro dos contratos 
administrativos, atenta a relevância que é conferida no ordenamento jurídico ao próprio conceito, 
é um dado objectivo que é assumido pelas partes como determinante da decisão de contratarem 
nos termos em que o fazem, expressando assim a base da valoração contratual correspondente 
ao projecto inicial de que partem. Os factos essenciais em que assenta o equilíbrio financeiro do 
contrato não podem deixar de ser reconhecidos como a base negocial em que, objectivamente, se 
fundou a celebração do contrato, no sentido em que se trata do conjunto das circunstâncias cuja 
existência ou manutenção é necessária para a salvaguarda do sentido contratual e do seu desi-
derato e cuja alteração imprevista pode conduzir à perturbação da equivalência das prestações15. 

11  Entre outros, MARCELLO CAETANO, Manual de Direito Administrativo, pág. 620-622; MÁRIO ESTEVES DE OLIVEIRA, 
Direito Administrativo, pág. 706 e seg.; SÉRVULO CORREIA, Contrato Administrativo – Extracto do Dicionário Jurídico da Adminis-
tração Pública, pág. 34-35.

12  Nesse sentido MARCELO REBELO DE SOUSA e ANDRÉ SALGADO MATOS, Direito Administrativo Geral - Contratos Públi-
cos, pág. 156; MÁRIO AROSO DE ALMEIDA, ob. cit., pág. 828 e CARLA AMADO GOMES, A Conformação da Relação Contratual no 
Código dos Contratos Públicos, in Estudos de Contratação Pública - I, pág. 549.

13  Assim MÁRIO AROSO DE ALMEIDA, Contratos administrativos…cit., pág. 829.

14  ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Contratos Públicos: Subsídios para a dogmática administrativa como exemplo no prin-
cípio do equilíbrio financeiro in Cadernos O Direito, n.º 2, pág. 60-62.

15  MARCELLO CAETANO, Princípios Fundamentais de Direito Administrativo, pág. 203 e MÁRIO AROSO DE ALMEIDA, Con-
tratos administrativos…cit.., pág. 831.
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Consequentemente, se uma alteração anormal e imprevisível das circunstâncias, não imputável a 
qualquer das partes, puser em causa a base negocial do contrato, em termos tais que a exigência 
da execução do contrato, nos termos em que tenha sido originalmente acordado, se torne contrá-
ria ao princípio da boa-fé, justifica-se que se possa proceder à modificação do contrato segundo 
critérios de equidade. Neste domínio, não assiste ao contraente privado um direito ao reequilíbrio 
financeiro do contrato: como apenas estão em causa situações em que uma das partes se vê con-
frontada com graves dificuldades decorrentes de circunstâncias supervenientes que a nenhuma 
das partes pode ser imputada, só é de admitir a partilha entre as partes, segundo critérios de 
equidade, do anormal agravamento dos custos envolvidos no cumprimento do contrato por parte 
do contraente privado16. 

2.4 A força maior

O conceito de força maior consiste num acontecimento natural ou num facto de terceiro que 
não sendo imputável à culpa do devedor, torna impossível a prestação a que este estava obrigado, 
traduzindo, assim e em síntese, um facto imprevisível alheio à vontade dos contraentes, que o 
impossibilita absolutamente de cumprir as obrigações contratuais e, consequentemente, exonera 
aquele que assumiu tais obrigações de qualquer responsabilidade pelo seu incumprimento17-18. É 
discutível a consideração da “força maior” em sede de modificação do contrato, uma vez que esta 
serve de suporte não a uma alteração contratual, mas antes à suspensão da sua eficácia ou à im-
possibilitação da sua manutenção por desaparecimento do objecto ou do interesse do credor du-
rante o período de ocorrência de um evento que perturbe a normalidade do desenvolvimento das 
prestações a que as partes se vincularam19. A força maior surge, assim, como uma justificação da 
paralisação do serviço, o qual, após a sua cessação (caso seja temporária) volta a funcionar como 
do antecedente, nos mesmos termos, e sem que a suspensão da actividade importe penalizações 
para o devedor da prestação. Caso o evento impeditivo se prolongue e torne o cumprimento im-
possível, então a força maior transforma-se em causa de rescisão legítima por qualquer das partes 
(por perda de interesse do credor ou por desaparecimento do objecto do contrato). Se a impossi-
bilidade se traduzir na excessiva onerosidade, a invocação de força maior pode ser atalhada com 

16  DIOGO FREITAS DO AMARAL, ob. cit., pág. 636; MÁRIO ESTEVES DE OLIVEIRA, ob. cit., pág. 711-715 e MÁRIO AROSO 
DE ALMEIDA, Contratos administrativos...cit., pág. 831.

17  Assim PEDRO MELO, Contratos de Concessão de Obras Públicas e Força Maior in Revista de Contratos Públicos, n.º 6, 
Setembro-Dezembro, 2012, pág. 25-26. 

18  MARCELLO CAETANO, Manual de Direito Administrativo…cit., pág. 623, define “força maior” como “o facto imprevisí-
vel e estranho à vontade dos contraentes que impossibilita absolutamente de cumprir as obrigações contratuais”. O Autor distin-
gue o conceito de “força maior” do de “caso imprevisto”, ob. cit., pág. 625, afirmando constituir o segundo “o facto estranho à 
vontade dos contraentes que, determinando a modificação das circunstâncias económicas gerais, torna a execução do contrato 
muito mais onerosa para uma das partes do que caberia no risco normalmente considerado”. Distinguindo igualmente os dois 
conceitos, DIOGO FREITAS DO AMARAL, ob. cit., pág. 642, recordando que a consequência típica da “força maior” será a exone-
ração da obrigação, enquanto que a consequência típica do “caso imprevisto” será a indemnização, a revisão dos preços ou outra 
forma de restabelecimento do equilíbrio financeiro do contrato.  

19  Como assinala CARLA AMADO GOMES, A conformação da relação contratual…cit., pág. 539-540, recordando que a 
referência autónoma ao conceito de “força maior” surge historicamente associada aos arestos do Conseil D´Etat francês (nomea-
damente ao arrêt Compagnie des messageries maritimes et autres, de 1909, onde o Tribunal conheceu do cas de force majeure), 
que o associava, dissociando-o, ao conceito de imprevisão. Recorda ainda a Autora, em nota de rodapé (39) que embora o art.º 
509.º, n.º 2 do Código Civil defina “força maior” como “toda a causa exterior independente do funcionamento e utilização da 
coisa”, o seu conceito é operativo quer em casos de impossibilidade temporária ou parcial (artigos 792.º e 793.º do Código Civil), 
quer em hipóteses de impossibilidade absoluta (artigo 790.º, n.º 1 do Código Civil), com consequências distintas.
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a atribuição de uma indemnização que restabeleça o equilíbrio contratual, sendo-lhe aplicado o 
mesmo regime, a fim de possibilitar a continuação da execução do contrato20. 

2.5 Limites à modificabilidade dos contratos administrativos 

O art.º 313.º introduziu, com carácter inovatório, a imposição de importantes limites à mo-
dificação objectiva dos contratos administrativos, determinados pelo propósito de impedir que, 
na vigência do contrato, as partes contratantes defraudem as regras que impõem às entidades 
adjudicantes a adopção de procedimentos concorrenciais na selecção das entidades com quem 
contratam. Limites esses aplicáveis quer no caso em que seja exercido o poder de modificação 
unilateral do contrato, situação à qual nos cingiremos, quer no caso em que se verifique um acor-
do entre as partes21. O art.º 313.º concretiza não só a afirmação da intangibilidade do objecto do 
contrato e das cláusulas atinentes aos direitos e deveres recíprocos das partes22, mas introduz 
igualmente novos limites, determinados pelo propósito de impedir que, na vigência do contrato, 
as partes defraudem as regras que impõem às entidades adjudicantes a adopção de procedimen-
tos concorrenciais na selecção das entidades com quem contratam23. Na letra do Código dos Con-
tratos Públicos, nos casos em que o interesse público exija que o contrato seja modificado para lá 
dos limites estabelecidos no art.º 313.º, o contraente público teria de proceder à celebração de 
um novo contrato, precedido do procedimento pré-contratual legalmente exigido24. E os limites 
à modificação do contrato do art.º 313.º poderão até determinar a resolução do contrato por 
razões de interesse público, nos termos do art.º 334.º, para possibilitar a celebração de um novo 
contrato, que permita substituir aquele que se encontrava em vigor. Refira-se ainda a articulação 
que deve ser promovida entre o regime do art.º 313.º e o art.º 315.º que se destinam a possibili-
tar o controlo da conformidade com os limites impostos das modificações contratuais que sejam 
eventualmente introduzidas. Antolha-se aqui o paralelismo funcional existente entre o regime do 
art.º 315.º e as regras de publicitação dos contratos celebrados por ajuste directo, que constam 
do art.º 127.º, uma vez que uma eventual modificação do contrato em violação dos art.º 313.º 
equivaleria à celebração de um novo contrato por ajuste directo com convite a uma única entida-
de. A este respeito, o novo contrato daí resultante, seria passível de impugnação judicial por quem 

20  Assim CARLA AMADO GOMES, A conformação da relação contratual…cit., pág. 541 e  PEDRO MELO, Contratos de Con-
cessão…cit., pág. 30-39, que assinala que ao contrário do que sucedia com a legislação anterior (nomeadamente o Regime Jurí-
dico de Empreitadas de Obras Públicas), o Código dos Contratos Públicos não dispõe de um regime específico atinente aos casos 
de força maior, pelo que, na ausência de expresso regime normativo quanto a tais casos, refere o Autor, será aconselhável manter 
a praxis contratual de incluir estatuições contratuais típicas específicas sobre a figura da “força maior”, nada obstando a que as 
partes estabeleçam que a superveniência de um caso de força maior pode constituir um evento gerador do direito a reequilíbrio 
financeiro ou que convencionem que um desses eventos possa vir a determinar a resolução contratual, sendo recomendável que 
fiquem especificamente estipuladas as correspondentes sequelas.

21  MÁRIO AROSO DE ALMEIDA, Teoria Geral do Direito Administrativo: O Novo Regime do Código do Procedimento Ad-
ministrativo, pág. 446, defende que os limites do art.º 313.º devem valer não apenas para os contratos abrangidos pelo âmbito 
da aplicação das Directivas da União Europeia, que o Código dos Contratos Públicos tipifica como contratos administrativos, mas 
também para os demais contratos que legislação especial exija que sejam celebrados na sequência de procedimentos de adjudi-
cação regidos pelos princípios da concorrência, publicidade e transparência.

22  DIOGO FREITAS DO AMARAL, ob. cit., pág. 620 e seg.; MÁRIO ESTEVES DE OLIVEIRA, ob. cit., pág. 699-702 e MÁRIO 
AROSO DE ALMEIDA, Contratos administrativos cit., pág. 838.

23  Estabelecendo a parte final do n.º 1 do art.º 313.º que “a modificação não pode configurar uma forma de impedir, 
restringir ou falsear a concorrência”, densificando o n.º 2 que a limitação imposta pelo princípio da concorrência apenas permi-
tirá a modificação “(…) se for objectivamente demonstrável que a ordenação das propostas não seria alterada se o caderno de 
encargos contivesse essa modificação”. Esta restrição encontra-se, no entanto, modificada nos contratos de longa duração, como, 
por regra, os contratos de concessão, em virtude de estes estarem mais sujeitos a alterações supervenientes das circunstâncias.

24  Consequência do princípio da concorrência inserto no art.º 1.º, n.º 4 do diploma. 
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ali seja lesado, pelo facto de, na celebração do novo contrato, ter sido preterido o procedimento 
pré-contratual legalmente exigido25. Do mesmo modo, face ao princípio da intangibilidade do con-
trato, o objecto do contrato não poderia ser modificado em termos tais que já não correspondes-
se ao contrato que foi sujeito ao procedimento pré-contratual, sob pena, de impugnação judicial. 

2.6 Consequências da modificação objectiva do contrato

As consequências da modificação objectiva do contrato administrativo encontram-se previs-
tas no art.º 314.º, ali se estabelecendo que o co-contratante tem direito à reposição financeira 
(n.º 1) sempre que o fundamento para a modificação do contrato seja: a) fundado em alteração 
anormal e imprevisível das circunstâncias imputáveis a decisão do contraente público, adoptada 
fora dos seus poderes de conformação contratual, que se repercuta de modo específico na situa-
ção contratual do co-contratante26 ou b) assente em razões de interesse público27-28. Já os demais 
casos de alteração anormal e imprevisível que não se reconduzam a uma conduta do contraente 
público (n.º 2) conferem o direito à modificação do contrato ou a uma compensação financeira, 
segundo critérios de equidade. Se do exercício do poder de modificação unilateral resultar para 
o co-contratante privado um encargo financeiro que ele não teria sem a alteração imposta, e que 
sacrifique o lucro legitimamente esperado ou cause prejuízo de outro modo existente, a Admi-
nistração, como preço pela derrogação do princípio da estabilidade dos contratos, deve assegu-
rar ao co-contratante privado que a relação obrigacional alterada, sem o seu consentimento, lhe 
continue a proporcionar satisfações de intensidade idêntica. O princípio da interdependência dos 
interessados empenhados num contrato faz com que nenhuma das partes possa obter da outra 
uma vantagem sem lhe dar a compensação devia segundo o que estiver estipulado ou, na falta de 
estipulação, segundo o princípio do equilíbrio equitativo das prestações. Desta forma, se o inte-
resse público exigir a imposição de encargos superiores aos que o co-contratante privado aceitara 
assumir, há que proceder à revisão da cláusula de remuneração ou pagar uma justa compensação.

25  Nos termos do disposto no art.º 77.º-A, n.º 1, alínea c) do Código de Processo dos Tribunais Administrativos. Nesse 
sentido MÁRIO AROSO DE ALMEIDA, Teoria Geral do Direito Administrativo…cit., pág. 447.

26  Criticando a solução legal, CARLA AMADO GOMES, A conformação da relação contratual…cit., pág. 541-545, refere 
uma indevida aproximação das figuras do poder de modificação unilateral e a alteração anormal e imprevisível de circunstâncias, 
mediante a criação de uma terceira via, construída a partir da alteração anormal e imprevisível, mas dependente de uma actua-
ção do contraente público, ainda que fora do exercício dos seus poderes de conformação. Recorda que o poder de modificação 
unilateral tem sempre um fundamento subjectivo: a reponderação das circunstâncias de interesse público que subjazem ao 
contrato, sendo que a modificação perturba o equilíbrio da relação contratual por causa exclusivamente imputável à entidade 
adjudicante, daí que a sua invocação compita à entidade adjudicante e a sua contestação ao co-contratante privado; enquanto 
que a alteração de circunstâncias assenta numa causa objectiva, externa às partes, imprevisível que torna a manutenção da rela-
ção insustentável nos termos inicialmente previstos, devido à excessiva onerosidade que provoca para o adjudicatário, cabendo 
a sua invocação a qualquer uma das partes.

27  MÁRIO AROSO DE ALMEIDA, Contratos administrativos...cit., pág. 839-840, reclama uma deficiente redacção deste 
preceito, sugerindo que o mesmo seja necessariamente lido em conjugação com o disposto no n.º 2 do art.º 311.º e na alínea 
b) do art.º 312.º, considerando o Autor que a solução adoptada não cobre, genericamente, qualquer eventual circunstância 
em que razões de interesse público poderiam hipoteticamente justificar a reposição do equilíbrio financeiro dos contratos, mas 
reporta-se especificamente às consequências do exercício do poder de modificação unilateral, por razões de interesse público, 
a que aqueles dois preceitos se referem, para o efeito de estabelecer apenas que, quando haja lugar a tal exercício, assiste ao 
contraente privado o direito à reposição do equilíbrio financeiro do contrato, nos termos previstos no art.º 282.º. 

28  Como refere JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, A propósito do regime do contrato administrativo no Código dos Con-
tratos Públicos in Estudos de Contratação Pública – II, pág. 31-32,  “há uma dupla modificação unilateral, pelo contraente público, 
das cláusulas contratuais respeitantes ao conteúdo ou ao modo de execução das prestações, que gera na esfera jurídica do co-
-contratante o direito à reposição do equilíbrio financeiro perturbado, isto é, uma outra modificação contratual, em benefício do 
particular, normalmente relativa às cláusulas financeiras”.
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3. O princípio do equilíbrio financeiro

3.1.  O dever de reposição do equilíbrio financeiro

O dever de reposição do equilíbrio financeiro29 nos contratos administrativos está previsto no 
art.º 314.º, n.º 1 e a forma como ocorre a reposição desse equilíbrio encontra-se consagrada no 
art.º 282.º do mesmo diploma. O dever de reposição do equilíbrio financeiro do contrato tem o 
seu fundamento no risco administrativo (risco inerente ao exercício da actividade administrativa, 
característico da natureza administrativa dos contratos), e não num risco normal do próprio con-
trato (comum a qualquer contrato seja ele de natureza administrativa ou privatística) e que não 
deve ser suportado pelo co-contratante privado30. Primeiro há que sublinhar que a reposição do 
equilíbrio financeiro só existe nos casos especialmente previstos na lei ou excepcionalmente pre-
vistos do contrato (art.º 282.º, n.º 1). Mas, para que haja o dever de reposição do equilíbrio finan-
ceiro, na esfera do contraente público, não é suficiente que ocorra uma destas situações. Os cri-
térios para a reposição do equilíbrio financeiro do contrato estão previstos no art.º 282.º. O art.º 
282.º, n.º 2, refere que, para que haja o dever de reposição de equilíbrio financeiro, quer seja nas 
situações previstas na lei, quer excepcionalmente no contrato, é necessário que o facto invocado 
como fundamento desse direito altere os pressupostos nos quais o co-contratante determinou o 
valor das prestações a que se obrigou, desde que o contraente público conhecesse ou não deves-
se ignorar esses pressupostos31. Daqui resultam três requisitos cumulativos: i) que a origem do de-
sequilíbrio não se insira num risco do contrato mas num risco administrativo, ii) que a modificação 
tenha alterado os pressupostos nos quais o co-contratante privado fundou o valor das prestações 
a que se obrigou e que iii) o contraente público conhecesse ou tivesse a obrigação de conhecer 
esses pressupostos. Quanto aos termos em que a reposição do equilíbrio financeiro deve ser feita, 
o art.º 282.º, n.º 3, esclarece que a reposição do equilíbrio financeiro produz efeitos desde a data 
da ocorrência do facto que alterou os pressupostos e aponta três modalidades de reposição: i) a 
prorrogação do prazo das prestações ou da vigência do contrato32, ii) a revisão de preços e iii) a 
prestação do co-contratante privado do valor correspondente ao decréscimo das receitas espe-

29  A figura da reposição do equilíbrio financeiro teve a sua génese histórica no já citado Acórdão do Conseil D´Etat refe-
rente à Compagnie Générale Française de Tramways, de 1910, quando a Câmara de Bouches-du-Rhône determinou o aumento 
do número de viagens daqueles comboios, aumentando os custos operacionais da concessionária.

30  JOSÉ MANUEL SÉRVULO CORREIA, Contrato Administrativo, pág. 83, afirma que o equilíbrio financeiro do contrato não 
significa a garantia da gestão partilhada da empresa do co-contratante, ou seja, não envolve o risco que uma qualquer empresa deve 
assumir no momento de celebração do contrato, que pode originar perdas, tal como em qualquer contrato de outra natureza.

31  MARCELO REBELO DE SOUSA e ANDRÉ SALGADO MATOS, Direito Administrativo Geral - Contratos Públicos, pág. 145, 
consideram que esta exigência do conhecimento pelo contraente público é excessiva e, nalguns casos, inconstitucional por viola-
ção do art.º 62.º, n.º 2 da Constituição da República Portuguesa, bastando que se exigisse que a alteração dos pressupostos fosse 
objectivamente comprovável. 

32  No caso concreto, prorrogação corretora. Sobre o tema, LINO TORGAL, Prorrogação do prazo de concessões de obras e 
serviços públicos in Revista de Contratos Públicos, n.º 1, 2011. O Autor distingue dos tipos de prorrogação: premial e corretora. A 
prorrogação premial assentará num juízo da Administração no sentido de, mediante a actuação pretérita do co-contratante, en-
tender que a continuidade deste assegura mais cabalmente o interesse público do que as alternativas de exercício pela Adminis-
tração das entidades em causa ou de abertura de um novo procedimento concorrencial visando a escolha de uma nova proposta 
para o efeito. Nesta hipótese, não existe qualquer dever contratual da Administração de emitir uma declaração de prorrogação 
da relação contratual além do prazo originário, mas tão só de ponderar a produção daquele efeito ampliativo na esfera jurídica 
do co-contratante. A este tipo de prorrogações alude o art.º 410.º, n.º 2 do Código dos Contratos Públicos, dependendo as mes-
mas de expressa previsão contratual. A prorrogação corretora, por outra banda, ocorre enquanto mecanismo dirigido, a par de 
outros; à reposição dos respectivos parâmetros originários de equilíbrio económico-financeiro. A extensão do prazo contratual 
surge, assim, como uma via pela qual a Administração repõe o equilíbrio económico-financeiro do contrato de concessão, sendo 
um direito reconhecido ao co-contratante em virtude da verificação de um facto alterador dos pressupostos nos quais aquele 
determinou o valor das prestações a que se obrigou, desde que o concedente conhecesse ou não devesse ignorar esses pressu-
postos. É a situação prevista no art.º 282.º, n.º 2 e 3, do Código dos Contratos Públicos.
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radas ou ao agravamento dos encargos previsto com a execução contratual33-34. As partes podem 
ainda estabelecer por acordo, durante a execução do contrato, a melhor forma de reposição do 
equilíbrio financeiro, através de um acordo endocontratual35. Os n.º 4 a 6 do art.º 282.º vão indi-
cando critérios para a determinação do quantum a repor ao co-contratante privado36. A reposição 
do equilíbrio financeiro deve ser única, completa e final para todo o período do contrato, podendo 
ser, no entanto, diferida em certos casos (n.º 4); o seu valor corresponde ao necessário para repor 
a proporção financeira em que assentou inicialmente o contrato, sendo calculado em função do 
valor das prestações a que as partes se obrigaram e dos efeitos resultantes do facto gerador do 
direito à reposição no valor dessas mesmas prestações (n.º 5); não podendo colocar em situação 
mais favorável que a que resultava do equilíbrio financeiro inicialmente estabelecido e não poden-
do cobrir eventuais perdas que já decorriam desse equilíbrio ou eram inerentes ao risco próprio 
do contrato (n.º 6). A ideia da reposição do equilíbrio financeiro é a protecção do co-contratante 
privado, sujeito às deambulações do contrato que desvirtuem a equação financeira inicial, logo 
ele deve ser protegido no seu mais amplo espectro, sem nunca esquecer as limitações quanto ao 
não enriquecimento de nenhuma das partes e os riscos próprios do contrato.

3.2. O “caso base”

O art.º 282.º, embora o n.º 2 o pareça pressupor, não faz referência expressa ao documento 
do qual, em regra, depende a possibilidade do equilíbrio financeiro: o chamado “caso base”. Este 
documento (“caso base” ou “cenário base”) acolhe as projecções, as estimativas e os cenários de 
ocorrência provável quanto à evolução das variáveis que influenciam o desenvolvimento de um 
negócio, quer ao nível dos gastos, quer ao nível dos rendimentos. O “caso base” é uma “base do 
negócio”, pelo facto de o conteúdo específico do mesmo ser representado por ambas as partes 
como um elemento fundamental e decisivo para a formação da vontade de contratar, constituin-
do, assim, os elementos constantes desse documento, as circunstâncias em que as partes funda-
ram a decisão de contratar. O mesmo serve de referência, para ambas as partes, como “o ponto 

33  A norma não parece ter carácter taxativo, inexistindo um princípio de tipicidade de medidas corretoras, o que se 
justifica, uma vez que elas se aplicam à multiplicidade de contratos administrativos de tipos diversos, quer quanto à respectiva 
estrutura, quer aos interesses económicos em jogo. Parece ainda possível a conjugação de formas de reposição de equilíbrio 
financeiro. Portanto, quando definidas no contrato, é possível às partes escolherem de entre o leque do n.º 3 do art.º 282.º as 
melhores medidas de reposição ou optarem por outras medidas, desde que o resultado seja sempre o da reposição do equilíbrio 
financeiro e o da melhor prossecução do interesse público. Não estando definidas no contrato inicial, é comum as partes atribu-
írem a uma delas, normalmente ao contraente público, a possibilidade de escolher unilateralmente a via da reposição.

34  ALEXANDRA LEITÃO, ob. cit., pág. 251-252, considera que o instituto de reposição do equilíbrio financeiro do contrato, 
tal como resulta do art.º 282.º tem uma dualidade de natureza contratual e extracontratual. O regime decorrente dos n.º 2 e 3 
do art.º 282.º aproxima-se da figura da responsabilidade contratual, uma vez que o direito à reposição do equilíbrio contratual é 
apreciado a partir da “base do negócio” e porque essa reposição se faz através da modificação das cláusulas do próprio contrato, 
podendo assim dizer-se que é um dever legal que se traduz na imposição de introduzir alterações às cláusulas do contrato, sendo 
que, após essa modificação, transformam-se e, novas e (diferentes) obrigações contratuais. Mas, por outro lado, os n.º 4, 5 e 6 do 
art.º 282.º assumem características mais próximas da responsabilidade extracontratual, na medida em que a reposição é única 
para toda a duração do contrato, visa repor a proporção financeira que existia aquando da celebração do contrato e não pode 
acarretar um enriquecimento para nenhuma das partes, designadamente, alterando as margens de risco que corriam por conta 
de casa um dos contraentes.

35  Os acordos endocontratuais estão sujeitos ao regime substantivo do capítulo III do Código dos Contratos Público, apli-
cável aos contratos administrativos, nomeadamente as condições de eficácia – art.º 287.º, n.º 3, o que ganha relevância quanto 
às entidades financeiras nos contratos sujeitos a project finance.

36  A doutrina tem sugerido várias teses para a determinação do montante a repor ao co-contratante. A este respeito, vide 
PAULO OTERO, ob. cit., pág. 941, 943 e MÁRIO ESTEVES DE OLIVEIRA, ob. cit., pág. 711. 
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do equilíbrio financeiro do contrato”. Existindo “caso base”, apurada a ocorrência de um evento 
causador de desequilíbrio na zona de risco do contraente público, segue-se a reposição do equi-
líbrio financeiro do contrato, processo composto por dois elementos: i) a revisão do caso base, 
mediante a determinação de novas projecções e estimativas e ii) a determinação de um montante 
que, de uma só vez, proceda à reposição do equilíbrio contratual, tendo em consideração o nível 
de desvio entre o caso base inicial e o caso base revisto37. 

3.3.  A intervenção do Tribunal de Contas

Por fim, refira-se que, aquando da modificação de contrato que implique alterações à equa-
ção económico-financeira inicial, originando a obrigatoriedade de reposição do equilíbrio finan-
ceiro pelo contraente público, o Tribunal de Contas é chamado a intervir, no sentido de fiscalizar 
preventivamente quanto ao modo particular como a reposição do equilíbrio financeiro pode ser 
efectivada – art.º 5.º, n.º 1, alínea c) da Lei da Organização e Processo do Tribunal de Contas38. O 
controlo efectuado pelo Tribunal de Contas opera tanto ao nível dos actos administrativos como 
dos acordos endocontratuais que configurem uma alteração no equilíbrio financeiro inicial do 
contrato. É uma fiscalização preventiva, ou seja, ocorre antes da prática do acto administrativo 
ou da celebração do acordo entre as partes, conforme resulta do art.º 44.º, n.º 1, da Lei da Or-
ganização e do Processo do Tribunal de Contas. O controlo do Tribunal de Contas visa garantir, 
não só, que os interesses públicos permanecem observados, como avalia o impacto da reposição 
do equilíbrio financeiro na equação inicial do contrato. A competência atinente ao exercício de 
fiscalização prévia é exercida mediante a concessão ou recusa do visto nos actos jurídicos a ela 
sujeitos ou através da declaração de conformidade. A execução de contratos que não tenham sido 
submetidos à fiscalização prévia quando a isso estavam legalmente sujeitos é susceptível de gerar 
responsabilidade financeira sancionatória, nos termos previstos na parte final da alínea h), do n.º 
1, do art.º 65.º da Lei da Organização e de Processo do Tribunal de Contas39.

4. Em especial: O contrato de concessão de serviços públicos

4.1.  Noção e alocação do risco 

O contrato de concessão de serviços públicos40 é o contrato pelo qual o co-contratante se 

37  Quando na lei ou no contrato se prevê a reposição do equilíbrio financeiro do contrato e não exista “caso base”, ou 
seja, as partes não tenham estipulado o “ponto do equilíbrio financeiro do contrato”, é aplicável o regime previsto no art.º 282.º, 
n.º 5, nos termos anteriormente analisados. Sobre o “caso base” e a reposição do equilíbrio financeiro do contrato, vide PEDRO 
COSTA GONÇALVES, Direito dos Contratos Públicos…cit., pág. 556-566.

38  Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto, com as suas sucessivas alterações.

39  Quanto ao entendimento do Tribunal de Contas sobre a modificação dos contratos públicos, sublinhem-se os Acórdãos 
n.º 20/2010, de 1 de Junho (Município de Sintra -  Contrato de concessão de serviço público para a recolha e transporte de resí-
duos sólidos urbanos produzidos nas áreas das freguesias de Agualva-Cacém e Queluz, bem como o seu transporte para a central 
industrial de tratamento desses mesmos resíduos.);  Acórdão n.º 3/2013, de 26 de Fevereiro, 1.ª S/SS, proferido no Proc. n.º 
1654/2012 (Município de Vila Real – Contrato de Concessão de Serviço Público dos Transportes Colectivos Urbanos de Passagei-
ros de Vila Real) e confirmado pelo Acórdão n.º 6/2013, de 9 de Julho, 1.ª S/PL; Acórdão n.º 10/2014, de 27 de Março, proferido 
no Proc. 1579/2012 (Município da Covilhã – Contrato de Concessão de Serviço Público dos Transportes Colectivos Urbanos da 
Covilhã) e confirmado pelo Acórdão n.º 22/2014, de 28 de Outubro, PL.

40  Integra a categoria dos chamados contratos administrativos de colaboração ou aqueles “pelos quais uma das partes se 
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obriga a gerir, em nome próprio e sob sua responsabilidade, uma actividade de serviço público, 
durante um determinado período de tempo, sendo remunerado pelos resultados financeiros des-
sa gestão ou, directamente, pelo contraente público – art.º 407.º, n.º 241. Historicamente sempre 
reconhecido pelo legislador português, o contrato de concessão de serviços públicos foi, até à 
vigência do Código dos Contratos Públicos, um contrato nominado, mas legalmente atípico, uma 
vez que se encontrava presente (alínea c)) no elenco de contratos administrativos do art.º 178.º 
do Código do Procedimento Administrativo de 1991, mas, com excepção da expressa referência 
do art.º 1.º, n.º 6 do Regime Jurídico das Empreitadas de Obras Públicas42, que apenas servia para 
o excluir expressamente do seu âmbito de aplicação, não existiam outras normas jurídicas que 
lhe fossem especificamente aplicáveis. Transpondo a Directiva n.º 2004/18/CE, de 31 de Março, o 
Código dos Contratos Públicos, inovadoramente, acabou por disciplinar um regime substantivo da 
concessão de serviços públicos43. O regime do contrato de concessão decorre dos artigos 407.º a 
426.º44. Inserindo-se a matéria da modificação objectiva (artigos 311.º a 315.º) na Parte III do Có-
digo dos Contratos Públicos, relativa ao regime substantivo dos contratos administrativos disciplinados 
pelo diploma, tal regime é igualmente aplicável, ainda que subsidiariamente, na falta de estipulação 
expressa, ao contrato de concessão de serviços públicos, valendo quanto a este as disposições legais 
anteriormente descritas45. A distribuição do risco nos contratos de concessão costuma ser convencio-
nada entre as partes, sendo frequente a aposição de cláusulas que estabelecem que a concessionária 
assume expressa e integral responsabilidade por todos os riscos inerentes à concessão, salvo no que 
resultar diversamente no próprio contrato46. Este tipo de estipulação contratual é consentânea com o 
estabelecido no art.º 413.º do Código dos Contratos Públicos, relativo às concessões, na medida em 
que, como referido supra, neste preceito é estabelecida uma significativa e efectiva transferência de 
risco para o concessionário privado47. Quanto a este ponto, as situações que estejam incluídas na cláu-

obriga a proporcionar à outra uma colaboração temporária no desempenho de atribuições administrativas, mediante remunera-
ção” – JOSÉ MANUEL SÉRVULO CORREIA, Legalidade e autonomia contratual nos contratos administrativos, pág. 420. 

41  Sobre a noção de contrato de concessão de serviço público: JOÃO MARIA TELLO MAGALHÃES COLLAÇO, Concessões 
de Serviços Públicos: sua natureza jurídica, pág. 55-78; MARCELLO CAETANO, Manual de Direito Administrativo…cit., pág. 1099-
1012; PEDRO COSTA GONÇALVES, Concessão de serviços públicos…cit., pág. 102 a 164; DIOGO FREITAS DO AMARAL, ob. cit., pág. 
572-574 e PEDRO SIZA VIEIRA, Regime das Concessões de obras públicas e de serviços públicos in Cadernos de Justiça Administra-
tiva, n.º 64 (Junho-Julho 2007), pág. 49.

42  Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

43  Sobre o regime da concessão de serviços públicos estabelecido no Código dos Contratos Públicos, vide PEDRO SIZA 
VIEIRA, ob. cit., pág. 47-54; MARIA FERNANDA MAÇÃS, A concessão do serviço público e o Código dos Contratos Públicos in Estu-
dos sobre Contratação Pública - I, pág. 371-430 e PEDRO MELO, Concessão de Obras e Serviços Públicos – Em especial, a alocação 
do respectivo risco contratual in Novas Fronteiras da Contratação Pública, Lisboa, 2014, pág. 279-307. 

44  Existindo traços comuns quanto ao regime das diversas variantes do contrato de concessão, dúvidas suscitam-se 
quanto à autonomização dos traços que permitem distinguir a concessão de obras públicas da concessão de serviços públicos, 
mormente, quanto aos contratos com objectos mistos, como, por exemplo, aqueles, quando o contrato de concessão de obra 
pública tem por objecto a execução de uma obra pública seguida da gestão de um serviço público. A concessão de obras públicas 
distingue-se da concessão de serviço público porque no primeiro caso o que está em causa é a construção e a exploração de 
uma obra pública. Quando um contrato tenha por objecto principal a gestão de um serviço público, ainda que o concessionário 
assuma a obrigação de executar as obras necessárias à prestação do serviço, o direito do concessionário continua a ser a gestão 
do serviço público e não a exploração da obra. Sobre a distinção entre os contratos de concessão de serviços públicos e concessão 
de obras públicas, vide MARIA FERNANDA MAÇÃS, ob. cit., pág. 392-393.

45  Concretamente no que à modificação das concessões de serviços públicos diz respeito a questão da mutação do inte-
resse público assume particular relevo, em virtude da tendencial evolução das condições em que o serviço pode ser. Quanto a 
este ponto, JOÃO MARIA TELLO MAGALHÃES COLLAÇO, ob. cit., pág. 88 e MARCELLO CAETANO, Manual de Direito Administrati-
vo…cit., Vol. I, pág. 619. 

46  PEDRO MELO, Concessão de Obras e Serviços Públicos…cit., pág. 301, chama-lhe “cláusula normalizada”, por ser co-
mum à grande maioria dos contratos de concessão.

47  PEDRO COSTA GONÇALVES, Direito dos Contratos Públicos…cit., pág. 558-559, refere que nem todos os riscos têm de 
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sula referente ao reequilíbrio financeiro, igualmente comuns nos contratos de concessão, constituem 
riscos alocados ao concedente, porquanto a sua ocorrência habilita o concessionário a formular um 
pedido de reequilíbrio financeiro. O risco deve ser aqui encarado como um evento incerto, ou seja, 
como uma situação de facto juridicamente relevante cuja ocorrência é contingente, isto é, pode ou não 
verificar-se (incertus an), a verificar-se não se conhece o exacto momento (incertus quando), acrescen-
do que, a ocorrer, não se vislumbra com precisão as suas consequências (incertus quanto)48. Além de 
incerto, o risco deve corresponder a um evento previsível e representável, terminando precisamente 
onde começa a imprevisão. Desta forma, se na presença do domínio do risco, a concessionária deverá 
arcar com os prejuízos resultantes do evento em questão; se na presença do domínio da imprevisão, 
haverá lugar, por princípio a reequilíbrio financeiro, a ocorrer nos termos e nas modalidades previstas 
no art.º 282.º do Código dos Contratos Públicos. Finalmente, refira-se que a alocação do risco contra-
tual deve ser feita em função da parte que está em melhores condições para gerir o risco em causa49.

4.2. Do contrato de concessão de serviço público em regime de project finance: o risco do 
concessionário na modificação contratual

Atendendo à magnitude de alguns contratos de concessão de serviço público, estes tem 
sido celebrados com recurso ao chamado project finance50. Neste modelo de contratação, para 
além do concedente público e do concessionário privado, existem ainda entidades financiado-
ras, as quais vêem o seu investimento reembolsado e remunerado em função da rentabilidade 
do projecto, dependendo tal rentabilidade da equação financeira do negócio principal, na cir-
cunstância, o contrato de concessão, que é assim assumida como pressuposto da elaboração 
dos contratos de financiamento, podendo tal equação ser abalada se forem modificadas cláusu-
las respeitantes ao conteúdo e ao modo de execução das prestações do negócio principal51. Este 
modelo que assenta numa união de contratos: contrato de concessão, como negócio principal e 
contratos de financiamento a este associados, acabam por deixar o concessionário duplamente 
exposto: correndo o risco de sujeição à modificação unilateral do contrato principal exercida 
pelo contraente público e o risco de sujeição às penas contratuais protectoras das entidades 
financiadoras em caso de default (ainda que não imputável ao concessionário). Se o concessio-
nário for penalizado pelas entidades financiadoras pela circunstância de o contrato adminis-

ser transferidos para a concessionária, aludindo a uma exigência jurídica de optimização na alocação de riscos, processo que 
reclama a definição inicial de uma grelha com o elenco dos riscos conhecidos e a determinação, para cada risco identificado, 
da parte contratual – entidade concedente ou concessionária – que se encontra em melhor situação para o suportar e gerir. 
Em aplicação do referido princípio de optimização na alocação dos riscos, não causará surpresa a solução comum ou habitual 
de atribuir ao contraente público o designado “risco administrativo” ou, inclusive, o “risco político-legislativo”. De certo modo, 
simetricamente, também não causará surpresa ver-se atribuído à empresa concessionária o “risco de procura” ou da “existência 
de mercado”, o qual, quando existe, está ligado directamente à exploração da actividade concedida: dado que se responsabiliza 
pela gestão da actividade concedida, poderá ter-se, em princípio, por correta a atribuição à concessionária de todo ou de uma 
parte desse risco, o qual se apresenta como um típico “risco de exploração”.

48  A definição de risco é de PEDRO MELO, Concessão de Obras e Serviços Públicos…cit., pág. 303.

49  Assim PEDRO MELO, Concessão de Obras e Serviços Públicos…cit., pág. 306.

50  O modelo do designado project finance traduz-se num “financiamento ao projecto” e baseia-se na convicção de que a 
actividade concedida (o projecto) gera os recursos bastantes (fluxos de caixa) para devolver aos bancos os fundos que mobiliza-
ram para o financiamento do investimento - PEDRO COSTA GONÇALVES, Direito dos Contratos Públicos…cit., pág. 562.

51  Como sintetiza BERNARDO DINIZ DE AYALA, O poder de modificação unilateral do contrato administrativo no Código 
dos Contratos Públicos in Estudos da Contratação Pública - II, pág. 71, visando o lucro, as entidades financiadoras, pretendem 
assumir apenas riscos mensuráveis, manter o controlo sobre a actuação do mutuário como co-contratante no âmbito do pro-
jecto e, como ultima ratio, tomar as rédeas do projecto em situação de crise iminente do mesmo.
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trativo (ao qual se encontram conexos os de financiamento) ter sido alvo de uma modificação 
unilateral imputável ao contraente público, como curador do interesse público, este último terá 
de compensá-lo adequadamente. Compensação essa que terá de passar pelo ajustamento da 
equação financeira do contrato administrativo e pela cobertura dos encargos lato senso em que 
o mutuário incorra perante as entidades financiadoras como consequência directa daquela mo-
dificação. Tal compensação pode ser efectuada recorrendo às regras da reposição do equilíbrio 
financeiro ou da responsabilidade civil pelo sacrifício52. 

5. A modificação objectiva nas directivas europeias da contratação pública de 2014

As Directivas europeias de 2014 em matéria de contratação pública53, ao contrário do que vi-
nha sucedendo nas Directivas de geração anterior demonstram preocupação com a execução dos 
contratos54, abandonando a postura regulatória incidente apenas quanto à formação dos contra-
tos, passaram a incluir formalmente no seu texto um regime que, dando expressão desenvolvida 
e aperfeiçoada à jurisprudência do TJUE, veio enriquecer muito claramente o conteúdo do Direi-
to da União Europeia sobre esta matéria, introduzindo um maior grau de clareza e ponderação 
em domínio tão sensível (vide art.º 43.º da Directiva n.º 2014/23/UE, art.º 72.º da Directiva n.º 
2014/24/UE e art.º 89.º da Directiva n.º 2014/25/UE). Por conseguinte, deve entender-se que, 
enquanto o Estado Português não proceder à transposição das novas Directivas55, o artigo 313.º 

52  Assim BERNARDO DINIZ DE AYALA, O poder de modificação unilateral…cit., pág. 82-87. Entende o Autor que a regra 
supletiva do art.º 282.º, n.º 5 do Código dos Contratos Públicos alberga a solução para o dilema da dupla sujeição do co-contra-
tante/mutuário, a da reposição do equilíbrio financeiro em termos que cubram, no contrato administrativo, défices gerados no 
plano dos contratos de financiamento a ele unidos como consequência directa da intervenção unilateral do contraente público. 
Outra solução será a responsabilidade pelo risco, uma vez que o défice gravado na esfera do mutuário/co-contratante por força 
da aplicação dos remédios compensadores das entidades financiadoras representaria um prejuízo indemnizável. Indemnizável 
nos termos do disposto no art.º 22.º da Constituição da República Portuguesa, que aloca ao Estado e às demais pessoas colecti-
vas a responsabilidade civil por acções ou omissões praticadas no exercício das suas funções de que resulte prejuízo para outrem 
e indemnizável nos termos do disposto no art.º 16.º da Lei da Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e Demais Enti-
dades Públicas, aprovado pela Lei n.º 67/2007, de 31 de Dezembro, nos termos do qual o Estado e as demais pessoas colectivas 
públicas indemnizam os particulares a quem, por razões de interesse público causem danos especiais e anormais.

53  Directivas 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Fevereiro de 2014, e Direc-
tiva 2014/55/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Abril de 2014.

54  As Directivas 2004/18/CE e 2004/17/CE não cuidavam da temática da modificação dos contratos, o que levou a ju-
risprudência do Tribunal de Justiça (TJUE) a colmatar tal lacuna. De entre a jurisprudência produzida pelo TJUE, em matéria de 
modificação contratual podemos destacar dois Acórdãos: o Pressetext e Wall AG. O Acórdão Pressetext (Proc. C-454/06, de 19 
de Junho de 2008)  apontou três critérios exemplificativos para aferir da substancialidade da modificação: 1) a introdução de 
condições que, se tivessem figurado no procedimento de adjudicação inicial, teriam permitido admitir proponentes diferentes 
dos inicialmente admitidos ou teriam permitido aceitar uma proposta diferente da inicialmente aceite; 2) o alargamento do 
contrato, numa medida importante a serviços inicialmente não previstos e 3) a modificação do equilíbrio económico do contra-
to a favor do adjudicatário do contrato de uma forma que não estava prevista nos termos do contrato inicial. Desta forma, no 
referido Acórdão, considerou o TJUE que uma modificação consubstanciará uma nova adjudicação se forem alterados os termos 
essenciais do contrato, concluindo-se, igualmente, que só as alterações não previstas podem criar problemas ao nível da trans-
parência e da concorrência, de onde resulta que, uma modificação, ainda que substancial, pode ser conforme à concorrência, se 
tiver sido prevista no contrato inicial ou nas peças do procedimento de adjudicação.  Sobre o Acórdão Pressetext, vide PEDRO 
COSTA GONÇALVES, Acórdão Pressetext: modificação do contrato existente vs. Adjudicação de novo contrato in Cadernos de 
Justiça Administrativa n.º 73, pág. 3-22, PEDRO NUNO RODRIGUES, A modificação objectiva do contrato de empreitada de obras 
públicas, pág. 18-24 e JOANA SOUSA LOUREIRO, A modificação do contrato administrativo à luz do princípio da concorrência: 
uma análise sob a perspectiva do Direito da UE, pág. 973-974. Já o Acórdão Wall AG merece destaque pela novidade que trouxe 
quanto ao entendido pelo TJUE no Acórdão “Pressetext: onde se afirmou que uma alteração não seria considerada substancial 
se fosse prevista no contrato inicial. Ora, no Acórdão Wall AG, o TJUE admitiu que tal suceda, em casos excepcionais, sendo que, 
ali se entende que um caso será excepcional se o elemento sobre o qual incide a alteração for um elemento determinante da 
celebração do contrato. Sobre o Acórdão Wall AG, vide JOANA SOUSA LOUREIRO, A modificação do contrato…cit., pág. 974-978.

55  Para que as Directivas possam vigorar na ordem interna dos Estados é necessário que elas sejam transpostas para o 
Direito interno nos prazos nelas fixados. Nos termos do disposto nos artigos 4.º n.º 3 § 2 e 3 do Tratado da União Europeia e 288.º 
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do Código dos Contratos Públicos deve ser interpretado em conformidade com esse regime56, do 
qual resulta que os contratos públicos e os acordos-quadro só podem ser modificados sem novo 
procedimento de contratação nos casos e dentro dos limites que se passam a enunciar57-58:

a) As modificações, independentemente do seu valor monetário, estarem previstas nos do-
cumentos iniciais do concurso em cláusulas de revisão (podendo incluir cláusulas de revi-
são dos preços) ou opção claras, precisas e inequívocas. Essas cláusulas devem indicar o 
âmbito e a natureza das eventuais modificações ou opções, bem como as condições em 
que podem ser aplicadas e não podem prever modificações ou opções que alterem a na-
tureza global do contrato ou do acordo-quadro.

b) Haver necessidade de obras ou serviços adicionais por parte do concessionário original 
que não tenham sido incluídos no contrato de concessão inicial, desde que a mudança de 
concessionário não possa ser efectuada por razões económicas ou técnicas, como requi-
sitos de permutabilidade ou interoperabilidade com equipamento, serviços ou instalações 
existentes, adquiridos ao abrigo do contrato original, e seja altamente inconveniente ou 
provoque uma duplicação substancial dos custos para a autoridade adjudicante, e desde 
que o aumento de preço não exceda 50% do valor do contrato original.  

c) A necessidade da modificação decorrer de circunstâncias que uma autoridade adjudicante 
não podia prever, a modificação não alterar a natureza global do contrato e o aumento do 
preço não ultrapassar 50% do valor do contrato ou do acordo-quadro original, sendo que, em 
caso de várias modificações sucessivas, esse limite aplica-se ao valor de cada modificação.

d) As modificações, independentemente do seu valor, não tornarem o contrato ou o acordo-
-quadro materialmente diferente do contrato ou acordo-quadro celebrado inicialmente, 
designadamente por:

i) a modificação introduzir condições que, se fizessem parte do procedimento de contra-
tação inicial, teriam permitido a admissão de outros candidatos ou a aceitação de outra 
proposta, ou teriam atraído mais participações no concurso;

ii) a modificação alterar o equilíbrio económico do contrato ou do acordo-quadro a favor 
do adjudicatário de uma forma que não estava prevista no contrato ou no acordo-
-quadro inicial;

iii) a modificação alargar consideravelmente o âmbito do contrato ou do acordo-quadro;

§3 do Tratado do Funcionamento da União Europeia, os Estados devem respeitar o prazo de transposição da própria directiva, 
incumbindo-lhes não adoptar medidas que possam comprometer o resultados prescrito pela respectiva directiva. No que tange 
à transposição de Directivas, vide Acórdão Inter-Environment Wallonie, de 18 de Dezembro de 1997, proferido no Proc. C-129/96 
e Acórdão Mangold, de 22 de Novembro de 2005 do TJUE. Sobre a transposição das directivas europeias e o efeito directo das 
Directivas, vide FAUSTO DE QUADROS, Direito da União Europeia, pág. 548-559. O prazo de transposição das Directivas sobre 
contratação pública de 2014 culminou em 18 de Abril de 2016.

56  Defendendo a aplicabilidade directa das Directivas, independentemente da lei nacional de transposição, PEDRO COSTA 
GONÇALVES, Direito dos Contratos Públicos…cit., Lisboa, 2015, pág. 569.

57   O elenco das hipóteses de modificação objectiva previsto nas novas Directivas é de MÁRIO AROSO DE ALMEIDA, Teoria 
Geral…cit., pág. 448-450.

58  Sobre o regime da modificação objectiva constante das Directivas Comunitárias de 2014 relativas à Contratação Públi-
ca, vide, MIGUEL ASSIS RAIMUNDO, Uma primeira análise das novas directivas (Parte II) in Revista dos Contratos Públicos n.º 10, 
pág. 131-169; PEDRO MATIAS PEREIRA e CARLA MACHADO, Modificação e rescisão do contrato in Revista dos Contratos Públicos, 
n.º 12, pág. 75 a 104.
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iv) o adjudicatário ao qual a autoridade adjudicante atribuir inicialmente o contrato ser 
substituído por um novo adjudicatário, fora dos casos em que isso é admissível.

e) A modificação não alterar a natureza global do contrato ou do acordo-quadro e o valor da 
modificação ser inferior, não só aos limiares acima dos quais é exigida a realização de con-
curso, mas também a 10% do valor do contrato inicial, no caso dos contratos de serviços 
e fornecimento e de concessão. Em caso de várias modificações sucessivas, esse valor é 
avaliado com base no valor líquido acumulado das modificações sucessiva.

f) A modificação tem por objecto a realização de obras, serviços ou fornecimentos  comple-
mentares por parte do contratante original, não incluídos no contrato inicial, que preen-
cham, cumulativamente, os seguintes requisitos:

i) A mudança de contratante não pode ser efectuada por razões económicas ou técnicas, 
como requisitos de permutabilidade ou interoperabilidade com equipamento, serviços 
ou instalações existentes, adquiridos ao abrigo do contrato inicial;

ii) A mudança de contratante seria altamente inconveniente ou provocaria uma duplica-
ção substancial dos custos para a autoridade adjudicante;

iii) O aumento de preço não pode exceder 50% do valor do contrato original, sendo que, em 
caso de várias modificações sucessivas, esse limite aplica-se ao valor de cada modificação. 

No que se refere à concessão de serviços públicos, referência final merece o redimensiona-
mento do conceito da mesma, previsto na alínea b), do n.º 1, do art.º 5.º da Directiva 2014/23/UE, 
segundo o qual deve ser entendida como concessão de serviço público, um contrato a título one-
roso celebrado por escrito, mediante o qual uma ou mais autoridades adjudicantes ou entidades 
adjudicantes confiam a prestação e a gestão de serviços a um ou mais operadores económicos, 
cuja contrapartida consiste, quer unicamente no direito de exploração dos serviços que consti-
tuem o objecto do contrato, quer nesse direito acompanhado de um pagamento. A adjudicação 
de uma concessão de serviços envolve a transferência para o concessionário de um risco de explo-
ração dessas obras ou serviços que se traduz num risco ligado à procura ou à oferta, ou a ambos. 
Considera-se que o concessionário assume o risco de exploração quando, em condições normais 
de exploração, não há garantia de que recupere os investimentos efectuados ou as despesas su-
portadas no âmbito da exploração das obras ou dos serviços que são objecto da concessão. A 
parte do risco transferido para o concessionário envolve uma exposição real à imprevisibilidade do 
mercado, o que implica que quaisquer perdas potenciais incorridas pelo concessionário não sejam 
meramente nominais ou insignificantes59-60.

59  O conceito de concessão é densificado nos considerandos 11 a 20 da Directiva 2014/23/UE. Sobre a evolução do po-
sicionamento da legislação e jurisprudência comunitária até ao surgimento da Directiva 2014/23/UE e à redefinição das caracte-
rísticas do contrato de concessão, vide MARIA JOÃO ESTORNINHO, Curso de Direito dos Contratos Públicos: por uma contratação 
pública sustentável, pág. 120-158.

60  No que toca à transposição das Directivas sobre Contratação Pública de 2014, refira-se o Anteprojecto de Revisão do 
Código dos Contratos Públicos, que pareceu adoptar um regime mais restritivo do que o previsto nas Directivas. Sobre o regime 
previsto no Anteprojecto de Revisão do Código dos Contratos Públicos, vide Relatório de Análise e de Reflexão Crítica sobre o 
Anteprojecto de Revisão do Código dos Contratos Públicos do CEDIPRE (Centro de Estudos de Direito Público e de Regulação) – 
Grupo de Contratação Pública da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, de 17 de Setembro de 2016, em especial as 
págs. 11 e 74-84. Entretanto, em 18 de Maio de 2017, o Conselho de Ministros aprovou o diploma que promoverá a revisão do 
Código dos Contratos Públicos em linha com a alteração do quadro legal europeu no que respeita esta matéria, aguardando-se as suas 
publicitação e publicação.
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Apoios:Apoios:

“[...] Estes ensaios procedem a uma análise da contratação pública a nível inter-

nacional – no âmbito da Organização Mundial do Comércio ou de alguns país-

es específicos -, a nível europeu – apresentando-se estudos sobre algumas das 

questões mais relevantes que têm sido colocadas a propósito das directivas so-

bre contratação pública, como sejam a noção de interesse transfronteiriço certo; 

a contratação in-house; a divisão do contrato em lotes; o self-cleaning; a con-

tratação pública ecológica ou o conceito de propostas anormalmente baixas - e, 

por fim, relativamente a Portugal, sendo editados trabalhos que analisam a di-

mensão nacional da contratação pública. [...]”

Nuno Cunha Rodrigues
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