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ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE FREGUESIAS 
 

Projeto de Lei n.º 41/XV/1.ª (PSD) – Procede à Criação da Lei das 
Compras Públicas Circulares e Ecológicas 

 
 

PARECER 
 
 
A Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação solicitou à 
Associação Nacional de Freguesias – ANAFRE – a emissão de parecer sobre o Projeto de 
Lei epígrafe. 
 
1. O presente Projeto de Lei visa a criação de um diploma legal que fixe critérios e 

prazos que viabilizem a execução de compras públicas circulares e ecológicas, com 
o objetivo de garantir a qualidade técnica e ambiental dos bens e serviços 
fornecidos às entidades públicas. 

 
2. Trata-se de uma iniciativa no âmbito da economia verde e da responsabilização 

ambiental, através da qual se procura que sejam as entidades públicas, até pelo 
volume de contratação realizada anualmente, a dar o exemplo neste domínio e a 
projetar tais medidas. 

 
3. Os objetivos traçados neste Projeto serão alcançados através da inclusão de 

critérios ambientais, quer nos procedimentos para a formação de contratos 
públicos, designadamente, na fase de avaliação das propostas, quer na fase de 
execução do contrato, através do clausulado a inserir no caderno de encargos. 

 
4. Tais critérios deverão ser aplicados nas categorias de bens e serviços prioritários, 

identificados no Ponto 4.1 do Anexo à Resolução do Conselho de Ministros nº. 
38/2016, de 29 de julho, como é o caso do mobiliário, iluminação, papel de cópia, 
serviços de jardinagem e de limpeza, transportes, entre outros. 

 
5. O Projeto de Lei em causa prevê, ainda, a existência de um encarregado de aplicação 

dos requisitos ambientais (EARA), bem como a necessidade de elaboração e envio 
de um relatório para o Grupo de Acompanhamento e Monotorização coordenado 
pela APA, relativo à inclusão dos critérios ambientais nos procedimentos 
contratuais realizados. 

 
6. As Freguesias recaem no âmbito de aplicação da Lei, por força do Art.º 3º, nº 3 do 

Projeto de Lei que remete para o Art.º 2º do CCP. Não existe qualquer diferenciação 
que dependa do número de eleitores recenseados, do seu orçamento anual, da sua 
área urbana ou rural e de se tratar de territórios de baixa densidade que requeiram 
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medidas específicas. Recordemos que há Freguesias com mais de 50 trabalhadores 
e outras que nem trabalhadores têm.   

 
7. Sem prejuízo da relevância dos critérios e práticas que se pretendem implementar 

através do Projeto em análise e da importância das políticas ambientais, vemos 
como muito difícil o seu cumprimento por parte das Freguesias, não obstante o 
horizonte temporal traçado para o cumprimento dos critérios e a sua 
monotorização. 

 
8. A figura do “Encarregado de aplicação dos requisitos ambientais» (EARA)” cuja 

definição se encontra no Art.º 2º, al.ª e) do vertente Projeto de Lei não vem 
especificamente tratada em normativo que contemple a obrigatoriedade da sua 
designação pelas entidades adjudicantes que caiem no âmbito de aplicação da Lei, 
mas o teor do Art.º 6º, nºs 4 a 9 faz pressupor a efetiva obrigatoriedade da sua 
designação para todas elas. 

 
9. O nível de exigência de qualificação deste EARA é incompatível com o grau médio 

de qualificação de muitos dos trabalhadores das Freguesias Portuguesas e será um 
acréscimo de responsabilidade para os pequenos mapas de pessoal de muitas delas. 

 
10. Na realidade, existe, ainda, um significativo número de Freguesias que não dispõe 

de qualquer apoio técnico na elaboração dos procedimentos de contratação 
pública, em si, de tramitação complexa, sendo que, na prática, as mesmas já se 
debatem com dificuldades no que se reporta às infindáveis obrigações de reporte 
de informação, para as quais não dispõem dos necessários meios técnicos e 
humanos. 

 
11. Basta pensar na realidade do interior do país e na dimensão das suas Freguesias – 

muitas vezes, sem um único trabalhador e nas quais os eleitos assumem toda a 
gestão e execução de tarefas – para perceber a impossibilidade de disporem de um 
EARA, a par de um gestor do contrato, de um encarregado de proteção de dados, 
entre outros técnicos especializados. 

 
12. Relativamente aos objetivos estabelecidos no Art.º 4º, nº 1 do Projeto de Lei, 

afigura-se de grande dificuldade no cálculo das percentagens aí referidas, na alínea 
c), ainda que ao ritmo progressivo estabelecido no nº 2.  

 
13. Por fim, partindo do referido no nº5 do Art.º 5º do Projeto de Lei cumpre recordar 

que utilizando o critério do valor nos Art.ºs 19º e 20º do CCP, muitos dos 
procedimentos pré-contratuais correntemente utilizados nas Freguesias são por 
Ajuste direto regime geral, ou Ajuste direto regime simplificado, nem sequer 
contemplam o estabelecimento de um critério de adjudicação, nos termos do Art.º 
74º do CCP, pelo que os critérios referidos no nº4 do Art.º 2º do Projeto de Lei por 
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referência ao nº 7 do Art.º 75º do CCP, não serão utilizadas no modelo de avaliação 
de propostas – Art.º 139º, nº1 do CCP.  

 
14. A indicação do nº3 do Art.º 5º da Projeto de Lei pode ser tomada como indicativa 

da necessidade de acautelar esses critérios no âmbito das peças do próprio 
procedimento, porventura através da sua consagração legal direta. 

 
Em conclusão  
 
1. O nível de complexidade administrativa não é compaginável com a capacidade 

administrativa das Freguesias e o nível de qualificação do seu pessoal, colocando 
em risco a sobrevivência da economia local. 

 
2. As Freguesias, em especial as do interior, funcionam muitas vezes como motor das 

economias locais, o que poderia ser posto em causa através da imposição e estrita 
aplicação dos indicados critérios. 

 
3. A ANAFRE apoia a defesa do meio ambiente e as políticas que se destinem a 

protegê-lo, bem como com os princípios subjacentes ao presente Projeto de Lei. 
Não obstante, considera não ser exequível, na prática, a sua aplicação na maioria 
das Freguesias, atento o nível de complexidade administrativa exigido, por 
referência ao reduzido nível e tipologia de contratação pública realizada, alertando 
quanto à possibilidade de poder vir a pôr em causa a capacidade das economias 
locais, muito dinamizadas pelas Freguesias. 

 
Lisboa, 6 de junho de 2022 
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