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I. Análise sucinta dos factos, situações e realidades respeitantes à iniciativa 

 

O projeto de lei em questão, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português 

(PCP), é contextualizado na revisão do Código dos Contratos Públicos, efetuada pelo Decreto-Lei n.º 

111-B/2017, de 31 de agosto. 

Tendo este último diploma alterado o n.º 2 do artigo 113.º (entre outras normas)  e os limites de preços 

contratuais para a escolha das entidades com quem efetuar consulta prévia e ajuste direto, nos termos 

desta norma e das normas para as quais a mesma remete, entende o PCP que deve ser aprovada uma 

norma – que intitula de transitória - que acautele determinadas situações anteriores. 

Uma vez que o artigo 12.º do decreto-lei acima citado estatui que o mesmo só é aplicável aos 

procedimentos de formação de contratos públicos iniciados após a sua entrada em vigor, o PCP, com a 

presente iniciativa, pretende esclarecer que o n.º 2 do artigo 113.º apenas produz plenos efeitos em 

2020, estabelecendo um regime diverso para os anos de 2018 e 2019. 

 

II. Apreciação da conformidade dos requisitos formais, constitucionais e regimentais e 

do cumprimento da lei formulário  

 

• Conformidade com os requisitos formais, constitucionais e regimentais 

O Projeto de Lei n.º 808/XIII/3.ª é subscrito por treze Deputados do Grupo Parlamentar do Partido Comunista 

Português, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 167.º da Constituição e no artigo 118.º do Regimento da 

Assembleia da República (doravante Regimento), que consagram o poder de iniciativa da lei. Trata-se de um 

poder dos Deputados, nos termos da alínea b) do artigo 156.º da Constituição e da alínea b) do n.º 1 do artigo 

4.º do Regimento, e dos grupos parlamentares, nos termos da alínea g) do n.º 2 do artigo 180.º da 

Constituição e da alínea f) do artigo 8.º do Regimento.  

Toma a forma de projeto de lei, em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 119.º do Regimento, 

encontra-se redigida sob a forma de artigos, é precedida de uma breve exposição de motivos e tem uma 

designação que traduz sinteticamente o seu objeto principal, embora possa ser objeto de aperfeiçoamento em 

caso de aprovação, dando assim cumprimento aos requisitos formais estabelecidos no n.º 1 do artigo 124.º do 

Regimento. 

De igual modo encontram-se respeitados os limites à admissão das iniciativas, previstos no n.º 1 do artigo 

120.º do Regimento, uma vez que este projeto de lei não parece infringir princípios constitucionais e define 

concretamente o sentido das modificações a introduzir na ordem legislativa.  

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?artigo_id=&nid=2063&tabela=leis&pagina=1&ficha=1&so_miolo=&nversao=#artigo
https://dre.pt/application/file/a/108085917
https://dre.pt/application/file/a/108085917
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/constpt2005.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
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O projeto de lei em apreciação deu entrada a 16 de março de 2018. Foi admitido e baixou na generalidade à 

Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa (5.ª), por despacho de S. Ex.ª o Presidente 

da Assembleia da República, a 20 de março, tendo sido anunciado na sessão plenária do dia seguinte..  

 

• Verificação do cumprimento da lei formulário 

O título da presente iniciativa legislativa - “Norma transitória relativa à aplicação do n.º 2 do artigo 113.º do 

Código dos Contratos Públicos, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto” - traduz 

sinteticamente o seu objeto, mostrando-se conforme ao disposto no n.º 2 do artigo 7.º da Lei n.º 74/98, de 11 

de novembro, conhecida como lei formulário1, embora, em caso de aprovação, possa ser objeto de 

aperfeiçoamento, em sede de apreciação na especialidade ou em redação final. 

A redação do artigo 1.º do projeto de lei indica que estamos perante uma lei interpretativa2, figura prevista no 

artigo 13.º do Código Civil. Consequentemente, parece dever adequar-se a redação do título da iniciativa (e da 

epígrafe do artigo 2.º) em conformidade, em vez de se utilizar a expressão “norma transitória”: “Interpreta o n.º 

2 do artigo 113.º do Código dos Contratos Públicos, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 

de agosto, clarificando a sua aplicação no tempo”. 

Poder-se-á também ponderar a hipótese de acrescentar a informação de que o Código dos Contratos Públicos 

foi aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, caso se considere que tal não prejudica a 

clareza e concisão do título. Do mesmo modo, deveria ser ponderada uma alteração à epígrafe da norma 

constante do artigo 2.º para “Norma interpretativa” em vez de “Norma transitória”. 

Em caso de aprovação esta iniciativa revestirá a forma de lei, nos termos do n.º 3 do artigo 166.º da 

Constituição, pelo que deve ser objeto de publicação na 1.ª série do Diário da República, em conformidade 

com o disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 3.º da lei formulário. 

No que respeita ao início de vigência, a iniciativa sub judice não contém uma norma de entrada em vigor, pelo 

que, caso seja aprovada, aplicar-se-á o disposto no n.º 2 do artigo 2.º da Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, 

que prevê que, na falta de fixação do dia, os diplomas “entram em vigor, em todo o território nacional e 

estrangeiro, no 5.º dia após a sua publicação”. Não obstante, tem uma norma de produção de efeitos, que 

dispõe que produzirá efeitos à data de entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto (caso 

seja aprovada, em sede de apreciação na especialidade sugere-se que a redação do artigo 3.º3 se aproxime 

desta formulação). 

                                                           
1 Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, que estabelece um conjunto de normas sobre a publicação, a identificação e o 
formulário dos diplomas, alterada e republicada pelas Leis n.os 2/2005, de 24 de janeiro, 26/2006, de 30 de junho, 42/2007, 
de 24 de agosto, e 43/2014, de 11 de julho. 
2 “Lei que tem a função de interpretar uma anterior lei, esclarecendo o sentido e âmbito dessa outra, quando nesta existe 
uma questão de direito cuja solução normativa não é pacífica, isto é, quando existem dúvidas e divergências sobre a 
interpretação da norma” Ana Prata, Ana (2008) Dicionário Jurídico - Volume I. Coimbra, Editora Almedina. 
3 “A presente lei produz efeitos à data da entrada em vigor da revisão do Código dos Contratos Públicos aprovada pelo 
Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto.” 

https://dre.pt/application/file/25346100
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Na presente fase do processo legislativo, a iniciativa em apreço não nos suscita outras questões em face da 

“lei formulário”. 

 

III. Enquadramento legal e doutrinário e antecedentes 

 

• Enquadramento legal nacional e antecedentes  

O projeto de lei em apreciação tem por objeto a clarificação dos termos da norma contida no n.º 2 do artigo 

113.º do Código dos Contratos Públicos4, revestindo-se, assim, de uma natureza interpretativa. 

Tal Código havia sido aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro (“Aprova o Código dos 

Contratos Públicos, que estabelece a disciplina aplicável à contratação pública e o regime substantivo dos 

contratos públicos que revistam a natureza de contrato administrativo”), dele constando em anexo. O diploma 

original viria a ser retificado pela Declaração de Rectificação n.º 18-A/2008, publicada no Diário da República, 

n.º 62, 1.ª Série, 1.º Suplemento, de 28-3-2008, e a sofrer diversas alterações, a última das quais, operada 

pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, republicaria o Código dos Contratos Públicos com a sua 

atual redação, transpondo para a ordem jurídica interna as Diretivas n.os 2014/23/UE5, 2014/24/UE6 e 

2014/25/UE7, todas do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 2014, e a Diretiva n.º 

2014/55/UE8, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014. 

Para a compreensão da tipologia de procedimentos tendente à formação de contratos públicos desenhada na 

legislação portuguesa, é preciso, porém, ter presente que a reorganização desses procedimentos operada 

pela segunda das mencionadas diretivas, que deu origem à revisão do Código dos Contratos Públicos de 

2017, tem um campo de aplicação restrito aos contratos cujo valor estimado, sem imposto sobre o valor 

acrescentado, seja igual ou superior aos limiares pecuniários nela determinados. Nesse âmbito não se incluem 

os contratos de valor mais baixo suscetíveis de serem formados por consulta prévia ou ajuste direto, que são 

os procedimentos que estão em causa com o projeto de lei em apreciação. O valor mais baixo previsto nessa 

mesma diretiva é, segundo a alínea b) do seu artigo 4.º, de 134.000 euros, “para os contratos públicos de 

fornecimento e de serviços adjudicados por autoridades governamentais centrais e concursos para trabalhos 

de conceção organizados por essas autoridades”, sendo que “quando os contratos públicos de fornecimento 

forem adjudicados por autoridades adjudicantes que operem no domínio da defesa” esse limiar “só se aplica 

aos contratos relativos a produtos mencionados no Anexo III” da diretiva. 

                                                           
4 Texto consolidado retirado do Diário da República Eletrónico (DRE). 

5 Relativa à adjudicação de contratos de concessão. 

6 Relativa aos contratos públicos. 

7 Relativa aos contratos públicos celebrados pelas entidades que operam nos setores da água, da energia, dos transportes 

e dos serviços postais. 

8 Relativa à faturação eletrónica nos contratos públicos. 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/114291580/201804021316/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
https://dre.pt/application/file/a/248099
https://dre.pt/application/file/a/260726
https://dre.pt/application/file/a/108085917
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0023&qid=1522765276021&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0024&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0025&qid=1522769728865&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0055&qid=1522770137977&from=PT
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O ajuste direto já existia na versão inicial do Código dos Contratos Públicos. Em concreto, a sua tramitação 

estava e continua regulada nos artigos 112.º a 129.º do Código dos Contratos Públicos, mas a referida 

alteração de 2017 viria a consagrar um novo procedimento de consulta prévia, com consulta a três 

fornecedores, definindo-o e tratando-o em paralelo com a figura do ajuste prévio e dentro da mesma divisão 

sistemática do diploma. Este novo procedimento de consulta prévia passou a limitar o recurso ao ajuste direto, 

tendo-se, em contrapartida, incluído no regime do ajuste direto simplificado as pequenas empreitadas de obras 

públicas no valor de até € 5.000. 

Cabe recordar as definições dos dois tipos de procedimentos, as quais, de acordo com o artigo 112.º do 

Código dos Contratos Públicos, são as seguintes: 

“Artigo 112.º 

Noção de consulta prévia e de ajuste direto 

1 - A consulta prévia é o procedimento em que a entidade adjudicante convida diretamente pelo menos três 

entidades à sua escolha a apresentar proposta, podendo com elas negociar os aspetos da execução do 

contrato a celebrar. 

2 - O ajuste direto é o procedimento em que a entidade adjudicante convida diretamente uma entidade à sua 

escolha a apresentar proposta.” 

 

Por seu turno, a disposição cujo alcance o projeto de lei pretende clarificar surge incluída no artigo 113.º do 

Código dos Contratos Públicos, determinando, depois da última alteração que sofreu em 2017, o seguinte: 

“Artigo 113.º 

Escolha das entidades convidadas 

1 - Sem prejuízo do disposto no n.º 1 do artigo 128.º, a escolha das entidades convidadas a apresentar 

proposta nos procedimentos de consulta prévia ou de ajuste direto cabe ao órgão competente para a decisão 

de contratar. 

2 - Não podem ser convidadas a apresentar propostas, entidades às quais a entidade adjudicante já tenha 

adjudicado, no ano económico em curso e nos dois anos económicos anteriores, na sequência de consulta 

prévia ou ajuste direto adotados nos termos do disposto nas alíneas c) e d) do artigo 19.º e alíneas c) e d) do 

n.º 1 do artigo 20.º, consoante o caso, propostas para a celebração de contratos cujo preço contratual 

acumulado seja igual ou superior aos limites referidos naquelas alíneas. 

3 - Para os efeitos do disposto no número anterior, quando a entidade adjudicante seja o Estado ou uma 

região autónoma, apenas são tidos em conta os contratos celebrados no âmbito do mesmo gabinete 

governamental, serviço central ou serviço periférico de cada ministério ou secretaria regional, respetivamente. 
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4 - Para os efeitos do disposto no n.º 2, quando a entidade adjudicante seja um município, são tidos em conta, 

autonomamente, os contratos celebrados no âmbito de cada serviço municipalizado. 

5 - 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.” 

 

Este artigo 113.º enquadra-se nos procedimentos de consulta prévia ou ajuste direto e as suas previsões 

normativas só se tornam compreensíveis quando cotejadas, pelo menos, com as disposições internas do 

próprio Código dos Contratos Públicos para as quais remetem, que são os seus artigos 19.º e 20.º. 

O primeiro, para cujas alíneas c) e d) remete o n.º 2 do artigo 113.º, reza o seguinte: 

“Artigo 19.º 

Escolha do procedimento de formação de contratos de empreitada de obras públicas 

Para a celebração de contratos de empreitadas de obras públicas pode adotar-se um dos seguintes 

procedimentos: 

a) Concurso público ou concurso limitado por prévia qualificação, com publicação de anúncio no Jornal Oficial 

da União Europeia, qualquer que seja o valor do contrato; 

b) Concurso público ou concurso limitado por prévia qualificação, sem publicação de anúncio no Jornal Oficial 

da União Europeia, quando o valor do contrato seja inferior ao limiar referido na alínea a) do n.º 3 do artigo 

474.º; 

c) Consulta prévia, com convite a pelo menos três entidades, quando o valor do contrato for inferior a (euro) 

150 000; 

d) Ajuste direto, quando o valor do contrato for inferior a (euro) 30 000.” 

 

No segundo, para cujas alíneas c) e d) do n.º 1 o mesmo n.º 2 do artigo 113.º remete, lê-se o seguinte: 

“Artigo 20.º 

Escolha do procedimento de formação de contratos de locação ou de aquisição de bens móveis e de aquisição 

de serviços 

1 - Para a celebração de contratos de locação ou de aquisição de bens móveis e de aquisição de serviços, 

pode adotar-se um dos seguintes procedimentos: 

a) Concurso público ou concurso limitado por prévia qualificação, com publicação de anúncio no Jornal Oficial 

da União Europeia, qualquer que seja o valor do contrato; 
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b) Concurso público ou concurso limitado por prévia qualificação, sem publicação de anúncio no Jornal Oficial 

da União Europeia, quando o valor do contrato seja inferior ao limiares referidos nas alíneas b), c) ou d) do n.º 

3 do artigo 474.º, consoante o caso; 

c) Consulta prévia, com convite a pelo menos três entidades, quando o valor do contrato seja inferior a (euro) 

75 000; 

d) Ajuste direto, quando o valor do contrato for inferior a (euro) 20 000. 

2 - (Revogado.) 

3 - (Revogado.) 

4 - (Revogado.)” 

 

O terceiro artigo, alusivo à figura do ajuste direto simplificado, para cujo n.º 1 remete o n.º 1 do artigo 113.º, diz 

o seguinte: 

“Artigo 128.º 

Tramitação 

1 - No caso de se tratar de ajuste direto para a formação de um contrato de aquisição ou locação de bens 

móveis, aquisição de serviços ou empreitadas de obras públicas cujo preço contratual não seja superior a 

(euro) 5 000, ou no caso de empreitadas, a (euro) 10 000, a adjudicação pode ser feita pelo órgão competente 

para a decisão de contratar, diretamente, sobre uma fatura ou um documento equivalente apresentado pela 

entidade convidada, com dispensa de tramitação eletrónica. 

2 - À decisão de adjudicação prevista no número anterior está subjacente a decisão de contratar e a decisão 

de escolha do ajuste direto nos termos do disposto na alínea d) do artigo 19.º e na alínea d) do n.º 1 do artigo 

20.º. 

3 - O procedimento de ajuste direto regulado na presente secção está dispensado de quaisquer outras 

formalidades previstas no presente Código, incluindo as relativas à celebração do contrato e à publicitação 

prevista no artigo 465.º 

4 - O regime previsto no presente artigo é aplicável, nos limites previstos no n.º 1, às aquisições de bens e 

serviços realizadas através de plataformas de intermediação online.” 

 

O catálogo de procedimentos para formação de contratos públicos constante da Diretiva n.º 2014/24/UE não 

prevê expressamente as figuras da consulta prévia e do ajuste direto nos moldes em que operam na 

legislação portuguesa, referindo-se apenas a procedimentos relativos aos contratos públicos que ultrapassem 

um determinado valor abaixo do qual se podem aplicar procedimento nacionais. 
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Resumo: O autor do artigo vai analisar o Ajuste Direto, único procedimento fechado previsto no Código dos 

Contratos Públicos, e compará-lo com o novo procedimento fechado criado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, 

de 31 de agosto – a Consulta Prévia. 

Analisa, de seguida, as exceções consagradas no n.º 2 do artigo 113.º, tal como se encontravam previstas no 

Decreto-Lei n.º 18/2008 (apresentando as várias questões que foram alvo de debate e controvérsia) e 
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autor levanta as questões controversas que se colocam com a nova redação do n.º 2 do artigo 113.º e dos 

artigos conexos. 
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Resumo: Este artigo vai analisar as mudanças introduzidas pela alteração ao Código dos Contratos Públicos 

(Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto) para contratos de valor reduzido, com a substituição do ajuste 

direto pela consulta prévia, concluindo que estas alterações são meramente cosméticas.  

O autor refere esta situação como problemática, tendo em conta que a adjudicação de 90,2% de todos os 

contratos públicos em Portugal é feita através de ajuste direto, de forma que 47,9% de todo o gasto em 

contratos públicos não está sujeito ao princípio da transparência. Analisa os riscos que ocorrem com a fraca 

modificação do Código (corrupção, tacticismo por parte de entidades adjudicantes e/ou operadores 

económicos e falta de prestação de contas), apresentando algumas soluções a implementar no quadro jurídico 

português e estabelecendo comparações com legislação do Reino Unido e Espanha. 

 

• Enquadramento do tema no plano da União Europeia 

 

As entidades públicas celebram contratos para assegurar o fornecimento de obras e a prestação de serviços. 

Estes contratos, concluídos mediante remuneração com um ou mais operadores, são designados como 

contratos de direito público e representam uma importante parte do PIB da União Europeia (UE). Contudo, 

apenas uma pequena percentagem dos contratos públicos9 era adjudicada a empresas não nacionais. A 

aplicação dos princípios do mercado interno a estes contratos visa garantir uma melhor afetação dos recursos 

económicos e uma utilização mais racional dos fundos públicos. Em 2014, o Parlamento e o Conselho 

adotaram um novo pacote relativo aos contratos públicos de modo a simplificar os procedimentos e torná-los 

                                                           
9 Contratos a título oneroso, celebrados por escrito entre um ou mais operadores económicos e uma ou mais entidades 
adjudicantes, que tenham por objeto a execução de obras, o fornecimento de produtos ou a prestação de serviços. 

http://catalogobib.parlamento.pt:81/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=124429&img=8386&save=true
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mais flexíveis, a fim de incentivar o acesso das PME aos contratos públicos e garantir um maior respeito pelos 

critérios sociais e ambientais. 

Os contratos de direito público têm um peso significativo nas economias dos Estados-membros e calcula-se 

que representem mais de 16% do PIB da UE. Antes da entrada em vigor de legislação comunitária nesta 

matéria, apenas 2% dos contratos públicos eram adjudicados a empresas não nacionais. Estes contratos 

desempenham um papel fundamental em determinados setores, como a construção e as obras públicas, a 

energia, as telecomunicações e a indústria pesada, e são tradicionalmente caracterizados por uma preferência 

por prestadores nacionais, com base em normas jurídicas ou administrativas. Esta falta de concorrência aberta 

e efetiva constituía um obstáculo à concretização do mercado único, com consequências para os custos das 

entidades adjudicantes. 

A UE dotou-se de legislação destinada a coordenar as regras nacionais, impondo obrigações relativas à 

publicitação dos anúncios de concurso e aos critérios objetivos de apreciação de propostas. Na sequência da 

adoção de diversos atos normativos desde a década de 60, a Comunidade decidiu simplificar e coordenar a 

legislação aplicável aos contratos públicos e adotou quatro diretivas (92/50/CEE, 93/36/CEE, 93/37/CEE e 

93/38/CEE). Para efeitos de simplificação e clareza, três destas diretivas foram fundidas na Diretiva 

2004/18/CE, relativa a contratos de empreitada de obras públicas, contratos públicos de fornecimento e 

contratos públicos de serviços (alterada pela Diretiva 2005/75/CE), e na Diretiva 2004/17/CE, relativa aos 

setores da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais. A Diretiva 2009/81/CE introduziu normas 

específicas para contratos no setor da defesa a fim de facilitar o acesso aos mercados de defesa de outros 

Estados-Membros. 

Em 2014, o Parlamento e o Conselho adotaram um novo pacote relativo aos contratos públicos para simplificar 

os procedimentos e torná-los mais flexíveis, a fim de incentivar o acesso das PME aos contratos públicos e de 

garantir um maior respeito pelos critérios sociais e ambientais. O quadro legislativo inclui a Diretiva 

2014/24/UE, de 26 de fevereiro de 2014, relativa aos contratos públicos e que revoga a Diretiva 2004/18/CE, e 

a Diretiva 2014/25/UE, de 26 de fevereiro de 2014, 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. O novo pacote legislativo sobre contratos públicos foi completado pela Diretiva 2014/23/UE 

relativa à adjudicação de contratos de concessão, que estabelece um quadro jurídico adequado para a 

adjudicação de concessões, garante que todos os agentes económicos da UE tenham acesso efetivo e não-

discriminatório ao mercado da UE e confere também maior segurança jurídica à legislação aplicável nesta 

matéria.  

A componente externa dos contratos públicos foi igualmente tida em conta na proposta de regulamento da 

Comissão, de 21 de março de 2012, relativo ao acesso de bens e serviços de países terceiros ao mercado 

interno de contratos públicos da UE e que estabelece os procedimentos de apoio às negociações sobre o 

acesso de bens e serviços da UE aos mercados de contratos públicos dos países terceiros. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A31992L0050
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A31993L0036
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A31993L0037
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A31993L0038
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004L0018&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004L0018&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32005L0075
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32004L0017
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:32009L0081
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32014L0024
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32014L0024
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:32004L0018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0025
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:32004L0017
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:32004L0017
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0023
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Em 16 de abril de 2014, o Parlamento e o Conselho adotaram a Diretiva 2014/55/UE relativa à faturação 

eletrónica nos contratos públicos10. O prazo para a transposição nos Estados-Membros expira em 27 de 

novembro de 2018. 

Todos os procedimentos têm de respeitar os princípios da legislação da UE e, em particular, a livre circulação 

de mercadorias, a liberdade de estabelecimento e a liberdade de prestação de serviços, mas também os 

princípios derivados, como a igualdade de tratamento, a não discriminação, o reconhecimento mútuo, a 

proporcionalidade e a transparência. Os princípios da concorrência, da confidencialidade e da eficiência têm 

igualmente de ser observados. 

Os convites à apresentação de propostas têm de corresponder a diferentes tipos de procedimentos, a utilizar 

com base num sistema de limiares, combinado com os métodos de cálculo do valor estimado de cada contrato 

público e a especificação dos procedimentos a utilizar — obrigatórios ou indicativos — como dispõem as 

diretivas. No «concurso público», qualquer operador económico interessado pode apresentar uma proposta. 

No «concurso limitado», só podem apresentar propostas os candidatos convidados. No «procedimento 

concorrencial com negociação», qualquer operador económico pode apresentar um pedido de participação, 

mas apenas os candidatos convidados, após a avaliação das informações prestadas, podem apresentar uma 

primeira proposta que servirá de base às negociações subsequentes. No «diálogo concorrencial», qualquer 

operador económico pode apresentar um pedido de participação, mas apenas os candidatos convidados 

podem participar no diálogo. Este procedimento é utilizado quando as entidades adjudicantes não conseguem 

definir os meios para satisfazer as suas necessidades ou determinar que tipo de soluções o mercado tem para 

oferecer. Os contratos são exclusivamente adjudicados com base no critério da proposta economicamente 

mais vantajosa tendo em conta a melhor relação qualidade/preço. O novo procedimento «parcerias para a 

inovação» foi criado para os casos que requeiram uma solução inovadora que ainda não esteja disponível no 

mercado. A entidade adjudicante decide estabelecer parcerias para a inovação com um ou mais parceiros que 

desenvolvam atividades de investigação e desenvolvimento em separado, a fim de negociar uma solução 

inovadora durante o processo de adjudicação. Por fim, em circunstâncias e casos específicos, as entidades 

adjudicantes podem adjudicar contratos públicos através de um procedimento por negociação sem publicação 

prévia. 

As entidades adjudicantes têm de adjudicar os contratos públicos com base no critério da proposta 

economicamente mais vantajosa. A reforma das regras aplicáveis aos contratos públicos introduziu este novo 

critério de adjudicação baseado no princípio da «proposta economicamente mais vantajosa» (critério 

«PEMV»), que pretende garantir a escolha da proposta que apresente a melhor relação qualidade/preço (e 

não a proposta com o preço mais baixo), tendo em conta a qualidade e o preço, e ainda os custos 

relacionados com o ciclo de vida da obra, do bem ou do serviço em questão. Este critério confere uma maior 

ênfase aos aspetos qualitativos, ambientais e sociais, bem como à inovação. 

                                                           
10 Diretiva 2014/55/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, relativa à faturação eletrónica nos 
contratos públicos, JO L 133, 6.5.2014, p. 1. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0055
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O processo de adjudicação de contratos públicos tem de garantir, em todas as etapas, a necessária 

transparência. Este objetivo é concretizado através da publicação dos elementos essenciais relativos aos 

processos de adjudicação de contratos, da divulgação de informações relativas aos candidatos e aos 

proponentes (por exemplo, os critérios e as disposições a aplicar na decisão de adjudicação do contrato, as 

informações acerca da execução e do andamento do processo e ainda informações acerca das razões para a 

rejeição), e através da apresentação de documentação suficiente sobre todas as etapas do processo. 

 

Estudos recentes indicam que o processo de «Brexit» em curso irá gerar incertezas e terá impactos 

significativos no mercado único e nos direitos dos cidadãos europeus no domínio dos contratos públicos11. 

 

• Enquadramento internacional 

Países europeus 

A legislação comparada é apresentada para os seguintes Estados-membros da União Europeia: Espanha e 

Malta. 

 

ESPANHA 

 

O regime jurídico geral da contratação pública, revisto através da transposição das Diretivas do Parlamento 

Europeu e do Conselho n.ºs 2014/23/UE e 2014/24/UE, está vertido na Ley 9/201712, de 8 de novembro, onde 

se preveem as seguintes modalidades de procedimentos para a formação de contratos públicos: 

a) Procedimiento abierto; 

b) Procedimiento abierto simplificado; 

c) Procedimiento restringido; 

d) Procedimientos con negociación; 

e) Diálogo competitivo; 

f) Procedimiento de asociación para la innovación. 

 

Estas figuras encontram uma quase total equivalência com as que se preveem na Diretiva n.º 2014/24/UE, às 

quais acrescem procedimentos de adjudicação de contratos públicos mais céleres reservados a contratos de 

baixo valor. 

                                                           
11 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/602054/IPOL_IDA(2017)602054_EN.pdf 
12 Texto consolidado retirado de www.boe.es. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2017/BOE-A-2017-12902-consolidado.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/602054/IPOL_IDA(2017)602054_EN.pdf
http://www.boe.es/
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No preâmbulo da Ley 9/2017 é salientado que nela se incluem novas normas tendentes a promover a 

transparência da contratação pública, nomeadamente a que suprime a aplicação do procedimento negociado 

sem publicidade em razão do valor do contrato, uma figura muito utilizada na prática, que permitia maior 

celeridade processual, mas que continha um claro défice de transparência. 

Em contrapartida, criou-se, a par do concurso aberto (procedimiento abierto), um novo procedimento 

denominado procedimiento abierto simplificado, concebido para ser de duração rápida, sem descurar, porém, 

a necessária publicidade e transparência. Este novo procedimento permite uma tramitação especialmente 

sumária na adjudicação de contratos de baixo valor, para contratos que, em determinadas condições, tenham 

valor estimado igual ou inferior a 2.000.000 de euros, no caso de contratos de empreitada de obras, ou valor 

estimado igual ou inferior a 100.000 euros, no caso de contratos de fornecimento e de serviços, conforme 

previsto no n.º 1 do artigo 159. Está ainda prevista, no n.º 6 deste artigo, uma tramitação ainda mais célere 

para o caso de contratos de empreitada de obras de valor estimado inferior a 80.000 euros e contratos de 

fornecimento e de serviços de valor estimado inferior a 35.000 euros. 

O mesmo diploma legislativo introduz ainda o conceito de “contratos menores” - contratos de valor estimado 

inferior a 40.000 euros, quando se trate de contratos de empreitada, ou 15.000 euros, quando se trate de 

contratos de fornecimento e de serviços, os quais podem ser objeto de adjudicação direta (artigos 118 e 131, 

n.º 3). Este tipo de procedimento assemelha-se, sem se equiparar totalmente, ao ajuste direto previsto na 

legislação portuguesa. 

 

MALTA 

 

Os Public Procurement Regulations13 transpuseram as diretivas comunitárias de 2014 alusivas à matéria, 

prevendo basicamente os tipos de procedimentos naquelas regulados, mas também procedimentos mais 

simplificados para contratos de valor até 144.000 euros, para determinadas situações, de valor entre 10.000 e 

250.000 euros, para outras, e até 10.000 euros, para outras ainda (pontos 9, 16 e 101), assim como casos 

excecionais de ajuste direto (direct contract) para contratos de valor superior a 10.000 euros (ponto 103). 

 

IV. Iniciativas legislativas e petições pendentes sobre a mesma matéria 

 

Efetuada consulta à base de dados da Atividade Parlamentar (AP), neste momento, não se encontrou 

qualquer iniciativa legislativa ou petição pendente sobre matéria idêntica. 

 

 

                                                           
13 Texto consolidado. 

http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=9532&l=1
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V. Apreciação das consequências da aprovação e dos previsíveis encargos com a sua 

aplicação 

 

Em face da informação disponível, não é possível determinar ou quantificar eventuais encargos resultantes da 

aprovação da presente iniciativa, ainda que a produção de efeitos retroativa (artigo 3.º) prevista os possa, 

eventualmente, implicar. 


