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• Entrada no tema: contratação estratégica, políticas 

secundárias, políticas horizontais, etc.

• A expressão, quando aplicada à reflexão jus-europeia sobre 

contratação pública, tem-se concentrado nas dimensões 

ambiental, social, da inovação e da promoção do acesso 

das PME

• Preferência pela expressão contratação pública 

sustentável 
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• Sustentabilidade, imperativo de ponderação de diferentes 

interesses e de procura de equilíbrio: 

▫ “The issue is one of balancing and not choosing either

economic efficiency or environmental protection and social 

development”; quebra da compartimentalização dos 

domínios de política – Sjafjell/Wiesbrock (2016: 4)

▫ Mais uma manifestação da presença, na contratação pública, 

de preocupações de curto, médio e longo prazo – Dekel

(2008)
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• Sustentabilidade, princípio de Direito europeu: 

▫ Artigos 3º/3, 11º, TFUE

▫ Dever de integração coerente das diversas dimensões de 

política nos actos da UE: artigo 7º TFUE (cf. Cerqueira 

Gomes, 2016: 94)

▫ A ideia já presente em Concordia Bus (2002)

▫ Manifestação no direito derivado (maxime directivas 2014)
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• Sustentabilidade, princípio de Direito nacional: 

▫ Artigos 66º/2 e 81º/a) CRP; 

▫ Lei de Bases da Política de Ambiente (Lei 19/2014): 

� 2º/1: desenvolvimento sustentável, objectivo da política de ambiente; 

� 3º/a), b): desenvolvimento sustentável e responsabilidade intra- e 

intergeracional como princípios materiais da “actuação pública em 

matéria de ambiente”;

� 4º/a): transversalidade e integração como princípios das políticas 

públicas ambientais, “de modo a promover o desenvolvimento 

sustentável”
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• Por isso o anteprojecto recupera princípios enquadradores, 

através do aditamento de um artigo 1º-A: 

▫ Coerência e integração sistemática: na contratação pública valem 

princípios gerais e princípios sectoriais

▫ Transversalidade (no tempo): os princípios valem na formação e na 

execução 

▫ Equilíbrio: o preceito refere um leque alargado de exigências 

fundamentais (exigências de fair trade, imparcialidade, integração da 

tecnologia), precisamente para que o intérprete não esqueça que o 

desafio é integrá-las de forma equilibrada
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• O anteprojecto habilita a contratação estratégica, sustentável, inovadora;

• Mas não ignora: 

▫ os potenciais problemas decorrentes da multiplicidade de interesses em 

presença; 

▫ nem a diversidade de meios pelos quais se podem prosseguir objectivos de 

sustentabilidade.

• E por isso, em muitos aspectos: 

▫ mantém uma parte relevante de autonomia no decisor público, e/ou 

▫ introduz ressalvas, nos institutos que poderiam suscitar mais dificuldades. 
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• Transposição das indicações das directivas sobre critério de adjudicação 

(carecendo de melhor articulação 74º/75º) procurando o mesmo 

equilíbrio de soluções e salvaguarda da autonomia das EA: 

▫ Permanência da possibilidade de utilização do preço como critério exclusivo

(74º/4), mas reflexamente, também de critérios que não o preço também 

como critérios exclusivos (74º/3);

� Possibilidade de evolução?

▫ Custo de ciclo de vida não obrigatório – o que não elimina o dever de 

ponderação emergente dos princípios e em especial, do da sustentabilidade; 

nem a possibilidade de soft ou hard law poderem dispor diferentemente

8



• Podem equacionar-se pelo menos as seguintes formas de fazer 

valer preocupações de sustentabilidade, nas dimensões social e 

ambiental (Sjafjell/Wiesbrock, 2016: 18): 

a) Requisitos de qualificação; 

b) Especificações técnicas ou aspectos não submetidos à concorrência 

(relevantes nas fases pré-contratual e de execução); 

c) Factores ou subfactores do critério de adjudicação (com ou sem 

parâmetros base associados).
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• O principal instrumento de promoção do acesso das PME (divisão em 

lotes) é transposto com visível preocupação de não exercer demasiada 

pressão sobre a margem de livre decisão administrativa: 

▫ Fixação de limiares de valor e exclusão (justificada?) das EA dos sectores 

especiais (46º-A/2 e 3); 

▫ Fixação de critérios de não divisão apelando a juízos discricionários (46º/2); 

compare-se, por exemplo, com o art. 51 do Codice 2016 – slide seguinte

▫ Permissão de limitação da agregação (46º-A/4); mas também de 

favorecimento limitado da agregação com recurso a trade-offs na avaliação 

(46º-A/5): medidas para a EA decidir
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• Artigo 51 Codice 2016:

▫ Dever de dividir

▫ Fundamentação da não divisão incluída no aviso/anúncio

▫ Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere 

adeguato in modo da garantire l’effettiva possibilità di 

partecipazione da parte delle microimprese, piccole e 

medie imprese – um critério material (de muito difícil aplicação) 

para o conteúdo da ponderação e da fundamentação
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• É proposta a transposição de institutos (facultativos) das 

directivas que favorecem a utilização estratégica da 

contratação pública: 

▫ Reserva para empresas de inserção (54º-A; a redacção carece 

de correcção); 

▫ Reservas de contratos para entidades do sector social (250º-D)

▫ Pagamento directo a subcontratados (321º-A)
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• Há institutos do CCP actual que, com pequenas correcções, são 

postos ao serviço da contratação pública sustentável e inovadora: 

▫ Propostas variantes – revogação da alínea h) do 146º/2 e do 146º/3, 

eliminando o regime desproporcionado que penalizava todas as 

propostas do concorrente – a aceitação de variantes favorece a 

inovação (Schoenmaekers, 2016: 172)

▫ Concurso de concepção – com “a experiência obtida pela prática 

administrativa dos oito anos anteriores a indicar que se justificaria 

um aprimoramento do regime excessivamente complexo que, 

reconhecidamente, constava do texto inicial de 2008” – J. Amaral e 

Almeida/Pedro Fernández Sánchez (2016: 21)
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• Há medidas não reclamadas pelas directivas e que reforçam 

os objectivos de contratação estratégica, sustentável, 

inovadora (I): 

▫ Redução dos valores do AD e previsão da Consulta Prévia (a 

pelo menos três agentes económicos) – 19º ss., 112º ss.

▫ Extensão do dever de utilização de plataforma electrónica aos 

referidos procedimentos (62º)

� Razões da preferência

� Período transitório

� Conveniente revisão da Lei 96/2015? 
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• Há medidas não reclamadas pelas directivas e que reforçam 

os objectivos de contratação estratégica, sustentável, 

inovadora (II): 

▫ Aceno à contratação pública electrónica end-to-end, com 

facturação electrónica: 299º-B (Mesquita Guimarães, 2016: 127 

ss. e n. 50)

▫ Tratamento dado aos catálogos electrónicos (62º-A), com um 

ensaio de aproveitamento dos catálogos existentes em 

substituição da tramitação dos procedimentos de AD e 

Consulta Prévia (62º-A/3)
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• Medidas não reclamadas pelas directivas e que reforçam os 

objectivos relacionados com a contratação estratégica, 

sustentável, inovadora (III): 

▫ Possibilidade de suprimento de falhas não essenciais das 

candidaturas e propostas (72º/3 e 4)

▫ Possibilidade de graduação do valor da caução (89º), tantas vezes 

fundamento de caducidade da adjudicação no sistema actual

▫ 256º-A: possibilidade de excepção à vinculação no âmbito de AQ
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• Medidas não reclamadas pelas directivas e que reforçam os 

objectivos relacionados com a contratação estratégica, 

sustentável, inovadora (IV): 

▫ Contratos com forte componente de inovação: 301º-A

� Abertura (limitada) à indefinição dos termos do contrato

� Mecanismo não limitado às parcerias para a inovação (i.e., 

transversalidade), tal como no artigo 19 do Décret 2016-360 

francês (prix provisoires)

� Remuneração por fases, objectivos, resultados

� Não abandona a ideia de rigor, designadamente financeiro 

(maxime 301º-A/2/b), c), d), f))
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• Uma política de real promoção da contratação 

sustentável depende de diversos factores “extra-CCP”: 

▫ Eficácia e qualidade da monitorização e governação do 

sector;

▫ Profissionalização, centros de competências públicos;

▫ Redução dos prazos de pagamento e dos custos e tempos 

de resolução dos litígios no sector
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