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O CCP E O ANTEPROJETO DO NCCP 

O ATUAL CCP 
A. ÂMBITO DE APLICAÇÃO (art. 1.º e 2.º) 
1. É aplicável à formação contratos públicos que 

sejam celebrados pelas entidades 
adjudicantes referidas no código 

2. É aplicável aos procedimentos destinados à 
atribuição unilateral pelas entidades 
adjudicantes de vantagens e benefícios 
através de ato administrativo ou equiparado 
em substituição da celebração de um 
contrato público. 

3. ENTIDADES ADJUDICANTES: 
 

 Setor público administrativo tradicional – 
artigo 2.º/1 CCP  

a. órgãos da administração central direta 
dependentes do Governo  

b. órgãos de soberania  
c. regiões autónomas  
d. autarquias locais  
e. institutos públicos  

O ANTEPROJETO DO CCP 
A. ÂMBITO DE APLICAÇÃO (art. 1.º e 2.º) 

1. IGUAL 

2. ENTIDADES ADJUDICANTES 

 
 Setor público administrativo tradicional – 

artigo 2.º/1 CCP  

a. órgãos da administração central direta 
dependentes do Governo  

b. órgãos de soberania  

c. regiões autónomas  

d. autarquias locais 

e. institutos públicos  

f. Entidades administrativas independentes 

g. Banco de Portugal 



f) fundações públicas [CCP na redação dada pelo 
Decreto-Lei n.º 149/2012 de 12 de julho deixou de 
excluir as fundações públicas reguladas pela Lei n.º 
62/2007, de 10 de setembro]  

g. associações públicas  
h. entidades públicas empresariais [por força 
do n.º 3 do artigo 5.º do CCP a Parte II do CCP esteve 
excluída da sua aplicação, mas com a redação dada ao 
CCP pelo Decreto-Lei n.º 149/2012 de 12 de julho 
aquele dispositivo foi revogado, incluindo as EPE´s 
como entidades adjudicantes]  

i. associações constituídas por pessoas 
coletivas de natureza privada (associações de 
municípios, agências nacionais … ) [DESDE QUE: i) 
sejam maioritariamente financiadas por uma ou várias 
pessoas coletivas de direito público; ii) sejam sujeitas ao 
controlo de gestão ou tenham um órgão de direção ou 
fiscalização cuja maioria de titulares seja designada por 
pessoas coletivas]  

 

 Ver também o artigo 275.º CCP 

h) fundações públicas [CCP na redação dada 
pelo Decreto-Lei n.º 149/2012 de 12 de julho deixou de 
excluir as fundações públicas reguladas pela Lei n.º 
62/2007, de 10 de setembro]  

i. associações públicas  

j. entidades públicas empresariais [por 
força do n.º 3 do artigo 5.º do CCP a Parte II do CCP 
esteve excluída da sua aplicação, mas com a redação 
dada ao CCP pelo Decreto-Lei n.º 149/2012 de 12 de 
julho aquele dispositivo foi revogado, incluindo as EPE´s 
como entidades adjudicantes]  

l. associações constituídas por pessoas 
coletivas de natureza privada (associações 
de municípios, agências nacionais…) [DESDE QUE: i) 
sejam maioritariamente financiadas por uma ou 
várias pessoas coletivas de direito público; ii) sejam 
sujeitas ao controlo de gestão ou tenham um órgão 
de direção ou fiscalização cuja maioria de titulares 
seja designada por pessoas coletivas]  
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O CCP E O ANTEPROJETO DO NCCP 



 

 Organismo de direito público – artigo 2.º/2 
CCP  

 

São pessoas coletivas de natureza pública ou privada, 
criadas para a satisfação de necessidades de interesse 
geral, sem caráter industrial ou comercial, 
maioritariamente financiadas por qualquer das seguintes 
entidades referidas no n.º 1 do artigo 2.º do CCP, e:  

 
1. Estejam sujeitas ao seu controlo de gestão, 

ou que tenham um órgão de 
administração, de direção ou fiscalização 
cuja maioria dependa de designadamente 
de uma daquelas entidades,  

2. Quaisquer pessoas coletivas criadas 
para satisfazer necessidades de 
interesse geral, sem caráter industrial 
ou comercial, que sejam financiadas 
maioritariamente por um organismo de 
direito público, estando sujeito ao 
respetivo controlo de gestão ou que 
tenham um órgão de administração, de 
direção ou fiscalização cuja maioria 
dependa de designação desse 
organismo de direito público.  

 

 

 Organismo de direito público – artigo 2.º/2 CCP  
São pessoas coletivas que independentemente da sua 
natureza pública ou privada: 
1. Tenham sido criadas especificamente para satisfazer 

necessidades de interesse geral, sem caráter comercial 
ou industrial, entendendo-se como tal aquelas cuja 
atividade económica não se submeta à lógica 
concorrencial de mercado, designadamente por não 
terem fins lucrativos ou por não assumirem os prejuízos 
resultantes da sua atividade (subalíneas i) e ii) do n.º 2 do 
artigo 2.º do CCP), e 

2. Sejam maioritariamente  financiadas pelas 
entidades referidas no artigo 2.º/1 do CCP, e  
estejam sujeitas ao seu controlo de gestão ou 
tenham um órgão de administração, de direção 
ou de fiscalização, cuja maioria de titulares seja 
designada por aquelas entidades (subalíneas i) e ii) 
do n.º 2 do artigo 2.º do CCP); 

3. Quaisquer pessoas coletivas criadas para satisfazer 
necessidades de interesse geral, sem caráter 
industrial ou comercial, que sejam financiadas 
maioritariamente por um organismo de direito 
público, estando sujeito ao respetivo controlo de 
gestão ou que tenham um órgão de administração, 
de direção ou fiscalização cuja maioria dependa de 
designação desse organismo de direito público.  
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• EM RESUMO: na nova definição de 
ORGANISMO DE DIREITO PÚBLICO passa 
a estabelecer-se uma verdadeira 
presunção de que não se submetem 
a uma lógica de mercado as 
entidades que: 

 i) não tenham fins lucrativos; 

 ii) Não assumam os prejuízos 
 resultantes da sua atividade 

 

Face à diretiva 2014/24/CE: 

 Parece claro que o âmbito de aplicação 
do CCP é mais abrangente que o 
constante das Diretivas. 
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 CONTRATOS E CONTRATAÇÃO EXCLUIDA (artigo 4.º e 
5.º) 

1) Ao abrigo de uma convenção 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;  

2) Com entidades nacionais de outro Estado membro ou de 
um Estado terceiro, nos termos de uma convenção 
internacional relativa ao estacionamento de tropas; 

3) De acordo com o procedimento específico de uma 
organização internacional de que o Estado Português 
seja parte.  

4) Contratos de trabalho em funções públicas e contratos 
individuais de trabalho; 

5) Contratos de doação de bens móveis a favor de qualquer 
entidade adjudicante;  

6) Contratos de compra e venda, de doação, de permuta e 
de arrendamento de bens imóveis ou contratos 
similares;  

7) 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 . 

 CONTRATOS E CONTRATAÇÃO EXCLUIDA (artigo 4.º e 
5.º) 

 Apesar de ter sido revisto este artigo 4.º não 
introduziu alterações de relevo, apenas ficando 
sistematicamente mais arrumado e percetível. 

 Já no que diz respeito ao novo artigo 5.º 
introduziu algumas alterações: 

1) Não estarão sujeitos à Parte II do CCP, a 
formação de contratos cujo objeto inclua 
prestações que não são suscetíveis de estar 
sujeitos à concorrência de mercado [transmite a 
mesma ideia do antecedente artigo 5.º/1 do atual CCP, 
retirando-se a expressão de entidades adjudicantes]; 

2) O artigo 5.º/2 do atual CCP, que trata da 
contratação in house, é autonomizado no futuro 
artigo 5.º A, passando o seu n.º 2 do artigo 5.º a 
ser um mero desenvolvimento do n.º 1; 

3) Ou seja: apenas este novo n.º 2 do artigo 5.º 
refere que também não estão sujeitos à Parte II 
do CCP os acordos que organizem a 
transferência ou delegação de poderes pela 
execução de missões públicas entre entidades 
adjudicantes e que não prevejam remuneração. 
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4) A alínea f) do n.º 4 do artigo 5.º do atual 
CCP foi completamente alterada, referindo-se 
agora APENAS, no futuro CCP, à exclusão de 
aplicação da Parte II aos contratos de 
aquisição de serviços financeiros de emissão e 
gestão de divida pública e de gestão da 
tesouraria do Estado; 

Mas … : 

 Os contratos de aquisição de serviços que 
tenham por objeto os serviços de saúde e 
de caráter social, bem como os contratos 
de aquisição de serviços que tenham por 
objeto serviços de educação e formação 
profissional passam a ser sujeitos a um 
procedimento pré-contratual 
simplificado, se o valor do contrato 
estiver acima de certos limiares. 
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 Face à Diretiva 2014/24/CE:  

 

 Parece existir uma desconformidade com 
a Diretiva 2014/24/CE quanto à 
contratação no setor da Defesa que se 
mantém excluída da sujeição à Parte II do 
NCCP (artigo alínea i), n.º 4, artigo 5.º); 

 É que a Diretiva 2014/24/CE sujeita 
expressamente o setor da Defesa às regras 
procedimentais pré-contratuais 
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 CONTRATAÇÃO IN HOUSE (artigo 5.º/2 

atual CCP) 

 

Contratos in house, ou seja, aos quais se 
aplicam os seguintes requisitos:  

1. Entidade adjudicante exerça sobre o 
adjudicatário um controlo análogo ao 
que exerce sobre os seus próprios órgãos 

ou serviços; e  
2. O adjudicatário desenvolva o essencial da 

sua atividade em benefício da entidade 
adjudicante.  

 

 CONTRATOS DO SETOR PÚBLICO (IN 
HOUSE) – artigo 5.º A do NCCP 

 

 Decorre diretamente do artigo 12.º da Diretiva 
2014/24/CE 

 A Parte II do NCCP não é aplicável à formação 
dos contratos que sejam celebrados por 
autoridades adjudicantes com uma outra 
entidade, desde que cumulativamente: 

a. A entidade adjudicante exerça direta ou 
indiretamente, isolada ou conjuntamente com 
outras entidades adjudicantes, um controlo análogo 
ao que exerce sobre os seus próprios serviços; 

b. A entidade controlada desenvolva mais do que 80% 
da sua atividade no desempenho das funções que 

lhe foram confiadas pela entidade adjudicante, e 
c. Não exista participação direta de capital privado na 

pessoa coletiva controlada [com a exceção de 
participações privadas sem poderes de controlo e sem 
influência decisiva na pessoa controlada]. 

(Ver artigo 5.º A/1 do NCCP) 
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É concretizado o conceito de “controlo análogo 
isolado” e “controlo análogo conjunto” [artigo 5.º A, 
n.º 3 e 4]. 

 Um “controlo análogo isolado” é quando uma 
única entidade adjudicante exerce uma 
influência decisiva sobre os objetivos 
estratégicos e as decisões relevantes da 
entidade controlada; 

 Um “controlo análogo conjunto” é quando estão 
reunidos os seguintes pressupostos: 

- Os órgãos de decisão da pessoa coletiva controlada 
são compostos por representantes de todas as 
entidades adjudicantes participantes 

- As entidades adjudicantes podem exercer 
conjuntamente uma influência decisiva sobre os 
objetivos estratégicos e as decisões relevantes da 
entidade controlada. 

- A pessoa coletiva controlada não prossegue 
interesses contrários aos interesses das 
entidades adjudicantes. 
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 Também está excluída da sujeição à Parte 
II do NCCP, a formação de contratos 
celebrados entre duas ou mais entidades 
adjudicantes quando, cumulativamente, 
se verifiquem as seguintes condições: 

- O contrato estabeleça uma cooperação entre 
entidades adjudicantes no âmbito de tarefas 
públicas que lhes estejam atribuídas; 

- A cooperação seja estabelecida por razões de 
interesse público; 

- As entidades adjudicantes não exerçam no 
mercado livre mais de 20% das atividades 
abrangidas pelo contrato de cooperação 

 

NOTA: para encontrar estas % [alínea b) do n.º 1 e 

alínea c) do n.º 5 do artigo 5.º-A] o n.º 6 do artigo 
5.º-A estabelece que se deve atender ao volume 
médio total de negócios. 

O CCP E O ANTEPROJETO DO NCCP 

O ATUAL CCP O ANTEPROJETO DO CCP 



 B. PLANEAMENTO DA CONTRATAÇÃO (artigo 

35.º A NCCP) 

 

1. As entidades adjudicantes aprovam um 
programa bienal das aquisições ou locações 
de bens e serviços e de empreitadas, 
concessões de obras públicas e serviços 
públicos; 

2. Este programa bienal é meramente 
indicativo 

3. Os contratos previstos podem ser indicados 
por grandes categorias, mas 
autonomamente separados [relativos a bens, 

serviços, empreitadas, concessões]; 

4. O programa bienal é publicitado no sitio da 
internet da entidade adjudicante 
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 C. CONSULTA PRELIMINAR AO MERCADO 
(artigo 35.º-B do NCCP) 

 

1. Antes da abertura de um procedimento de 
formação de um contrato público, a 
entidade adjudicante pode realizar 
consultas informais ao mercado, 
sobretudo pela solicitação de informações 
ou pareceres de peritos ou de 
fornecedores- caráter facultativo 

2. Sem prejuízo do artigo 55.º/j do NCCP – 
ou seja não pode conferir vantagens que 
falseiem a concorrência, 

3. Resulta do artigo 40.º e 41.º da Diretiva 
2014/24/CE 

4. Resultou da Resolução do Parlamento 
Europeu de 25 de outubro de 2011 no 
sentido de agilizar a política de 
contratação pública 
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TIPOS DE PROCEDIMENTOS 
(artigo 16.º do CCP) 

1 - Para a formação de contratos cujo 
objeto abranja prestações que estão 
ou sejam suscetíveis de estar 
submetidas à concorrência de 
mercado, as entidades adjudicantes 
devem adotar um dos seguintes 
tipos de procedimentos: 
a) Ajuste direto; 
b) Concurso público; 
c) Concurso limitado por prévia 

qualificação; 
d) Procedimento de negociação;  
e) Diálogo concorrencial.  

D. TIPOS DE PROCEDIMENTOS (artigo 

16.º do NCCP) 

1 - Para a formação de contratos cujo objeto 
abranja prestações que estão ou sejam 
suscetíveis de estar submetidas à concorrência 
de mercado, as entidades adjudicantes devem 
adotar um dos seguintes tipos de 
procedimentos: 

a) Ajuste direto; 

b) Consulta Prévia 

c) Concurso público; 

d) Concurso limitado por prévia 
qualificação; 

e) Procedimento de negociação;  

f) Diálogo concorrencial.  

g) Parceria para a Inovação 
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ESCOLHA DOS PROCEDIMENTOS 
(artigo 18.º, 19.º e 20.º do CCP) 

 

1. As entidades adjudicantes gozam de 
discricionariedade na escolha do procedimento 
pré-contratual a adotar, segundo o princípio de 
liberdade de escolha de procedimento pré-
contratual. Esta liberdade de escolha vai 
condicionar o valor do contrato a celebrar, que 
não pode ultrapassar determinados limites, 
fixados no CCP, para cada tipo de procedimento 
[artigo 18.º do CCP] 

2.  A partir dos limiares constantes das disposições 
dos artigos 19.º, alínea a), 20.º, n.º 1, alínea a) e 
21.º, n.º 1, alínea a), do CCP [Regulamento (UE) 
n.º 1336/2013, de 31 de dezembro] a entidade 
adjudicante está vinculada a adotar este 
procedimento mais concorrencial para a 
formação do contrato 
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ESCOLHA DOS PROCEDIMENTOS (artigo 18.º, 
19.º e 20.º do CCP) 

 
CONCURSO E CONCURSO LIMITADO POR PRÉVIA 

QUALIFICAÇÃO – EMPREITADAS -  

Sem anúncio no Jornal Oficial da União Europeia: só 
permitirá que qualquer entidade adjudicante possa 
celebrar um contrato de empreitada de obras 
públicas de valor inferior a € 5.225.000 [Por força do 

Regulamento (UE) n.º 2342/2015, de 15 de dezembro], valor 
correspondente ao limiar fixado no artigo 7.º, alínea 
c), da Diretiva 2004/18/CE 165 e também constante 
no artigo 19.º, alínea b), 2.ª parte, do CCP. 

 
CONCURSO E CONCURSO LIMITADO POR PRÉVIA 

QUALIFICAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/FORNECIMENTO 
DE BENS- 

Sem anúncio no Jornal Oficial da União Europeia: há que 
distinguir quanto à natureza das entidades adjudicantes: 
Quando a entidade adjudicante seja o Estado: a escolha do 
concurso limitado por prévia qualificação permitirá a 
celebração de contratos de locação ou de aquisição de bens 
móveis e de aquisição de serviços de valor inferior a € 
135.000 [Por força do Regulamento (UE) n.º 2342/2015, de 15 de 
dezembro] 

F. ESCOLHA DOS PROCEDIMENTOS 
(artigo 19.º, 20.º e 21.º do NCCP) 

 

CONCURSO E CONCURSO  LIMITADO POR PRÉVIA 
QUALIFICAÇÃO – EMPREITADAS -  

 

Sem anúncio no Jornal Oficial da União Europeia: só 
permitirá que qualquer entidade adjudicante possa 
celebrar um contrato de empreitada de obras 
públicas de valor inferior a € 5.225.000 [alínea a) do 
n.º 3 do artigo 474.º do NCCP] 

 

CONSULTA PRÉVIA – EMPREITADAS -  

Consulta Prévia a pelo menos 3 entidades quando o 
valor do contrato foi inferior a € 150.000 

 

AJUSTE DIRETO – EMPREITADAS -  

Quando o valor do contrato for inferior a € 30.000 
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Relativamente às demais entidades adjudicantes: 
quer se integrem no setor público administrativo do 
Estado (cfr. artigo 2.º, n.º 1, alíneas b) a g), do CCP), 
quer revistam a natureza de organismos de direito 
público (cfr. n.º 2 do artigo 2.º do CCP), a escolha do 
concurso limitado por prévia qualificação permitirá 
a celebração de contratos de locação ou de 
aquisição de bens móveis e de aquisição de serviços 
de valor inferior a € 209.000 [Por força do Regulamento (UE) 
n.º 2342/2015, de 15 de dezembro]. 
 

AJUSTE DIRETO 
- EMPREITADAS/AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO BENS E SERVIÇOS - 

 

São condições obrigatórias do ajuste direto, quando 
a entidade adjudicante for o Estado (artigo 2.º/1 do 
CCP) respeitar um:  
a) Valor inferior a 75.000€ se o procedimento for 

referente a contrato de aquisição ou locação de 
bens móveis e aquisição de serviços (artigos 19.º, 
20.º/1, alínea a) e 21.º do CCP),  

b) Valor inferior a € 150.000 se o procedimento for 
referente ao contrato de empreitadas de obras 
públicas 

CONCURSO E CONCURSO LIMITADO POR PRÉVIA 
QUALIFICAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/FORNECIMENTO 

DE BENS- 

 
Sem anúncio no Jornal Oficial da União Europeia: há 
que distinguir quanto à natureza das entidades 
adjudicantes: 
Quando a entidade adjudicante seja o Estado: a escolha 
do concurso limitado por prévia qualificação permitirá a 
celebração de contratos de locação ou de aquisição de 
bens móveis e de aquisição de serviços de valor inferior 
a € 135.000[alínea b) do n.º 3 do artigo 474.º do NCCP] 

 
Relativamente às demais entidades adjudicantes: quer se 
integrem no setor público administrativo do Estado quer 
revistam a natureza de organismos de direito público a 
escolha do concurso limitado por prévia qualificação 
permitirá a celebração de contratos de locação ou de 
aquisição de bens móveis e de aquisição de serviços de 
valor inferior a € 209.000 [alínea c) do n.º 3 do artigo 474.º do 
NCCP] 
 

€ 750.000 - para os contratos públicos relativos a 
serviços sociais e outros serviços do anexo VII 
[alínea d) do n.º 3 do artigo 474.º do NCCP] 
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c) Valor inferior a € 209.000 – se os contratos forem 
de locação ou aquisição de bens móveis e de 
aquisição de serviços – artigo 20.º/1, alínea a) (2.ª parte) do 

CCP – e tratando-se de uma entidade adjudicante 
referida no artigo 2.º/2, denominada de Organismo 
de direito público [Por força do Regulamento (UE) n.º 2342/2015, 

de 15 de dezembro]. 

 

 

CONSULTA PRÉVIA 

- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/FORNECIMENTO DE BENS –  

 

Consulta a pelo menos 3 entidades quando o valor 
do contrato for inferior a € 75.000 

 
AJUSTEDIRETO 

- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/FORNECIMENTO DE BENS –  

 

Ajuste Direto quando o valor do contrato for inferior 
a € 20.000. 
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NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO 
AJUSTE DIRETO/CONSULTA PRÉVIA   

(artigo 115.º/1, a) do NCCP) 
 

Passa a haver uma necessidade de fundamentação 
pela escolha do recurso ao ajuste direto e/ou à 
consulta prévia mesmo estando no domínio da 
escolha do procedimento por critérios materiais. 



 

DIVISÃO EM LOTES (artigo 22.º do CCP) 

 

1 - Quando prestações do mesmo tipo, suscetíveis de 
constituírem objeto de um único contrato, sejam 
divididas em vários lotes, correspondendo cada um 
deles a um contrato separado, a escolha do ajuste 
direto, do concurso público ou do concurso limitado 
por prévia qualificação cujo anúncio não seja 
publicado no Jornal Oficial da União Europeia, só 
permite a celebração do contrato relativo a cada lote 
desde que:  
a) O somatório dos preços base dos 

procedimentos de formação de todos os 
contratos seja inferior aos valores 
mencionados, respetivamente e 
consoante os casos, nos artigos 19.º, 20.º 
e 21.º; ou 

b) O somatório dos preços contratuais 
relativos a todos os contratos já 
celebrados e dos preços base de todos os 
procedimentos ainda em curso seja 
inferior aos valores mencionados, 
respetivamente e consoante os casos, nos 
artigos 19.º, 20.º e 21.º 

 

G. DIVISÃO EM LOTES (artigo 22.º do CCP) 

 

1. Quando prestações do mesmo tipo, suscetíveis 
de constituírem objeto de um único contrato, 
sejam contratadas através de mais do que um 
procedimento, a escolha do procedimento a 
adotar deve ter em conta: 

a) O somatório dos valores dos vários 
procedimentos, caso a formação de todos 

ocorra em simultâneo, ou 
b) O somatório dos preços contratuais relativos a 

todos os contratos já celebrados e do valor de 
todos os procedimentos ainda em curso, 
quando a formação desses contratos ocorra ao 
longo do período de um ano, desde que a 
entidade adjudicante, aquando do lançamento 
do primeiro procedimento, devesse ter previsto 
a necessidade dos procedimentos 
subsequentes. 
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G. DIVISÃO EM LOTES (artigo 22.º do CCP) 

 

MAS… [Transpõe o artigo 46.º da Diretiva 2014/24/CE] 

 

A ENTIDADE ADJUDICANTE FICA DISPENSADA DOS 
PROCEDIMENTOS DO ARTIGO 22.º/1 DO NCCP 
QUANDO: 

 

a) Estejamos a falar de procedimentos cujo valor 
seja inferior a € 80.000 [para aquisição de bens e 

serviços] ou  

b) De procedimentos cujo valor seja inferior a € 
1.000.000 [tratando-se de empreitadas] e desde que 
o valor conjunto das parcelas de valor inferior 
àquele limite não exceda 20% do valor global de 
todas as parcelas. 

NORMA ANTI-FRAUDE 
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DIVISÃO EM LOTES (artigo 46.º-A do CCP) 

 

• Teve por propósito facilitar a participação de 
pequenas e médias empresas no mercado da 
contratação pública. 

 

1. Visa induzir as entidades adjudicantes a dividir 
os contratos em lotes diversos 

2. Um mesmo procedimento permite a 
adjudicação em vários lotes  

3. A decisão de não divisão em lotes carecerá de 
uma fundamentação específica, elencando-se 
alguns fundamentos possíveis 

4. A entidade adjudicante pode limitar o número 
máximo de lotes a atribuir a cada operador 
económico, o que pode implicar ter de escolher 
como adjudicatário aquele que apresentou 
proposta economicamente menos vantajosas. 
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AJUSTE DIRETO SIMPLIFICADO (artigo 128.º do 

CCP) 

1 - No caso de se tratar de ajuste direto para a 
formação de um contrato de aquisição ou 
locação de bens móveis ou de aquisição de 
serviços cujo preço contratual não seja 
superior a (euro) 5000, 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. 

H. AJUSTE DIRETO SIMPLIFICADO (artigo 128.º 

do CCP) 

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 €5.000, 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. 
  

 

O CCP E O ANTEPROJETO DO NCCP 

O ATUAL CCP O ANTEPROJETO DO CCP 



I. AJUSTE DIRETO E CONSULTA PRÉVIA 

 

1. Desnecessidade de júri no caso do ajuste 
direto – artigo 67.º/1 do NCCP 

2. Dispensa do curso do prazo de 10 dias. 
após a notificação da decisão de 
adjudicação de todos os concorrentes 
antes da outorga do contrato – artigo 104.º/2, 

a) NCCP 

3. Obrigatoriedade de fixação de um preço 
base quer no ajuste direto, quer no 
procedimento de consulta prévia por 
critérios objetivos – artigo 47.º/1, 24.º a 27.º-A e 

47.º/5 do NCCP 
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J. PARCERIAS PARA A INOVAÇÃO 

 
1. A parceria para a inovação permite  a investigação e 

o desenvolvimento de um bem, serviço ou obra não 
existente no mercado, como, também, a sua 
posterior aquisição pelas entidades adjudicantes 

2. Permite às entidades adjudicantes estabelecerem 
uma parceria de longo prazo, com o propósito de 
desenvolvimento e posterior aquisição dos 
produtos, bens ou serviços inovadores 

3. Comporta 3 fases: 

 FASE PROCEDIMENTAL - VISA A SELEÇÃO DE UM OU MAIS 
OPERADORES ECONÓMICOS QUE IRÃO PARTICIPAL NO 
DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO, SERVIÇO OU OBRA 
INOVADORA. 

 - INICIA-SE COM ANÚNCIO DA PARCERIA 

 - APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS 

 - CONVITE À APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS DE 
 PROJETOS DE INVESTIGAÇÃO 

 - ANÁLISE DE PROPOSTAS 

 - ADJUDICAÇÃO 
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  FASE DE INOVAÇÃO/EXECUÇÃO - OCORRE APÓS A 
ADJUDICAÇÃO. OS OPERADORES ECONÓMICOS E A ENTIDADE 
ADJUDICANTE COOPERAM NO DESENVOLVIMENTO DE UMA 
SOLUÇÃO INOVADORA. A PARCERIA FIXARÁ METAS 
INETRMÉDIAS QUE DEVEM SER ATINGIDAS PELOS 
PARCEIROS. 

 

 FASE DA AQUISIÇÃO – É A FASE DA AQUISIÇÃO DO 
BEM, SERVIÇO OU OBRA DESENVOLVIDA NO ÂMBITO DA 
PARCERIA. 

 

CRITICAS … 

 

• O artigo 30.º do NCCP apenas permite o uso 
da parceria para a inovação quando a 
entidade adjudicante pretenda a realização 
de investigação e desenvolvimento de bens, 
serviços ou obras inovadoras, para a sua 
aquisição posterior, desde que os níveis de 
desempenho e preços máximos estejam 
previamente acordados. 
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• Mas esta disposição [artigo 30.º NCCP] em 
comparação com o artigo 2.º e 31.º da 
Diretiva 2014/24/CE é insuficiente porque 
o legislador nacional não fornece sequer 
aos operadores do CCP uma definição 
legal para inovação; 

• E inovação para o artigo 2.º e 31.º da 
Diretiva 2014/24/CE é definida tendo em 
conta: 

 - elemento ontológico – criação de 
 produto, serviço ou obra 

 - elemento teleológico – com o objetivo 
 de resolução de desafios societais 

• FASE PROCEDIMENTAL: a entidade 
adjudicante tem de ter em conta, na 
seleção de candidatos, à sua capacidade 
no domínio da investigação e 
desenvolvimento de soluções inovadoras. 

 (artigo 218.º-A, alínea c do NCCP) 
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• Mas na Diretiva 2014/24/CE, o critério de 
adjudicação definido no artigo 218.º-A/2 
determina é o melhor relação qualidade/preço; 

• Ao contrário, o legislador nacional, ao arrepio 
desta Diretiva fixa como critério de adjudicação 
é o da proposta economicamente mais 
vantajosa 

 

 O preço mais baixo deixa de ser o fator 
decisivo na adjudicação do contrato (vejam 
considerandos 89 e 90 e artigos 67º da Diretiva 
2014/24, bem como os considerandos 94 e 95 e 
o art.º 82º da Diretiva 2014/25) 

 As entidades adjudicantes conhecem 
agora maior liberdade na inclusão de 
critérios ambientais e sociais nas suas 
especificações de contratações públicas, 
ao lhes ser incitada a adjudicação à 
proposta economicamente mais 
vantajosa. 
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  A proposta economicamente mais 
vantajosa pode ser identificada com base 
no preço ou custo, através de uma 
abordagem de custo-eficácia, como os 
custos do ciclo de vida, e pode incluir a 
melhor relação qualidade/preço.  

 

 Critério de adjudicação da melhor relação 
qualidade/preço: Esta deve ser avaliada 
com base em critérios que incluam 
aspetos qualitativos, ambientais e/ou 
sociais ligados ao objeto do contrato 
público. 

(vide nº 2 do art.º 67º da nova Diretiva 
2014/24/CE). 
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AJUSTE DIRETO POR CRITÉRIOS MATERIAIS 
(artigos 24.º a 27.º no CCP) 

1. Em anterior concurso público ou concurso 
limitado por prévia qualificação, nenhum 
candidato se haja apresentado ou nenhum 
concorrente haja apresentado proposta, e 
desde que o caderno de encargos e, se for o 
caso, os requisitos mínimos de capacidade 
técnica e financeira não sejam 
substancialmente alterados em relação aos 
daquele concurso 

2. Em anterior concurso público, concurso 
limitado por prévia qualificação ou diálogo 
concorrencial, todas as propostas 
apresentadas tenham sido excluídas, e 
desde que o caderno de encargos não seja 
substancialmente alterado em relação ao 
daquele procedimento 

L. AJUSTE DIRETO POR CRITÉRIOS MATERIAIS 
(artigos 24.º a 27.º no CCP) 

 

Novidade …  
 

As prestações que constituem o objeto do contrato 
só possam ser confiadas a determinada entidade 
por uma das seguintes razões: 

i. O objeto do procedimento seja a criação ou 
aquisição de uma obra de arte ou de um 
espetáculo artístico únicos; 

ii. Não exista concorrência por motivos técnicos; 

iii. Seja necessário proteger direitos exclusivos, 
incluindo direitos de propriedade intelectual. 
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3. Na medida do estritamente necessário e por   
motivos de urgência imperiosa resultante de 
acontecimentos imprevisíveis pela entidade 
adjudicante, não possam ser cumpridos os prazos 
inerentes aos demais procedimentos, e desde que as 
circunstâncias invocadas não sejam, em caso algum, 
imputáveis à entidade adjudicante 

4. Por motivos técnicos, artísticos ou relacionados 
com a proteção de direitos exclusivos, a prestação 
objeto do contrato só possa ser confiada a uma 
entidade determinada 

5. A decisão de escolha do ajuste direto ao abrigo do 
disposto nas alíneas a) e b) do n.º 1 e no número 
anterior só pode ser tomada no prazo de seis meses 
a contar:  

 a) Do termo do prazo fixado para a apresentação de 
candidaturas ou propostas, no caso previsto na alínea a) do 
n.º 1;  

 b) Da decisão de exclusão de todas as propostas 
apresentadas, no caso previsto na alínea b) do n.º 1.  
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AJUSTE DIRETO POR CRITÉRIOS MATERIAIS (artigos 
25.º no CCP) 

 

EMPREITADAS …  
Se trate de novas obras que consistam na 
repetição de obras similares objeto de contrato 
anteriormente celebrado pela mesma entidade 
adjudicante, desde que:  
i. Essas obras estejam em conformidade com um 

projeto base comum;  

ii. Aquele contrato tenha sido celebrado, há menos 
de três anos, na sequência de concurso público ou 
de concurso limitado por prévia qualificação;  

iii. O anúncio do concurso tenha sido publicado no 
Jornal Oficial da União Europeia, no caso de o 
somatório do preço base relativo ao ajuste direto e 
do preço contratual relativo ao contrato inicial ser 
igual ou superior ao valor referido na alínea b) do 
artigo 19.º; e  

iv. A possibilidade de adoção do ajuste direto tenha 
sido indicada no anúncio ou no programa do 
concurso 

L. AJUSTE DIRETO POR CRITÉRIOS MATERIAIS 
(artigos 25.º no CCP) 

EMPREITADAS …  
 
Se trate de novas obras que consistam na repetição de 
obras similares objeto de contrato anteriormente 
celebrado pela mesma entidade adjudicante, desde 
que, de forma cumulativa: 
i. O contrato seja celebrado com a entidade com a 

qual foi celebrado o contrato inicial; 
ii. Essas obras estejam em conformidade com um 

projeto base comum; 
iii. Aquele contrato tenha sido celebrado há menos 

de três anos, na sequência de concurso público, 
de concurso limitado, de procedimento de 
negociação, de diálogo concorrencial ou de 
parceria para inovação 

iv. O anúncio do procedimento tenha sido publicado 
no JOUE, no caso de o somatório do valor 
estimado do contrato relativo ao ajuste direto e 
do preço contratual elativo ao contrato inicial ser 
igual ou superior ao limiar estabelecido na alínea 
a) do n.º 3 do artigo 474.º; e  

v. A possibilidade de adoção do procedimento de 
ajuste direto tenha sido indicada no anúncio ou 
no programa do procedimento; 
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AJUSTE DIRETO POR CRITÉRIOS MATERIAIS 
(artigos 26.º no CCP) 

 

LOCAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS... 
1. Se trate de bens destinados à substituição parcial ou à 

ampliação de bens ou equipamentos de específico uso 
corrente da entidade adjudicante, desde que o contrato 
a celebrar o seja com a entidade com a qual foi 
celebrado o contrato inicial de locação ou de aquisição 
de bens e a mudança de fornecedor obrigasse a 
entidade adjudicante a adquirir material de 
características técnicas diferentes, originando 
incompatibilidades ou dificuldades técnicas de utilização 
e manutenção desproporcionadas;  

2.  Se trate de bens produzidos ou a produzir apenas para 
fins de investigação, de experimentação, de estudo ou 
de desenvolvimento, desde que tais bens não sejam 
produzidos em quantidade destinada a assegurar a 
viabilidade comercial dos mesmos ou a amortizar os 
custos daquelas atividades;  

3. Se trate de adquirir bens, em condições especialmente 
mais vantajosas do que as normalmente existentes no 
mercado, a fornecedores que cessem definitivamente a 
sua atividade comercial, a curadores, liquidatários ou 
administradores da insolvência ou de uma concordata 
ou ainda no âmbito de acordo judicial;  

L. AJUSTE DIRETO POR CRITÉRIOS MATERIAIS 
(artigos 26.º no CCP) 

 

LOCAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS… 
 

NOVIDADE… 

 

Se trate de bens produzidos ou a produzir apenas 
para fins de investigação, de experimentação, de 
estudo ou de desenvolvimento, desde que tais bens 
não sejam produzidos com finalidade comercial ou 
com vista a amortizar o custo dessas atividades e o 
valor estimado do contrato seja inferior aos limiares 
estabelecido nas alíneas b) e c) do n.º 3 do artigo 
474.º [€ 135.000/€209.000] 
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AJUSTE DIRETO POR CRITÉRIOS MATERIAIS 
(artigos 27.º no CCP) 

 
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS… 

1. Se trate de novos serviços que consistam na 
repetição de serviços similares objeto de contrato 
anteriormente celebrado pela mesma entidade 
adjudicante, desde que:  

i. Esses serviços estejam em conformidade com um 
projeto base comum;  

ii. Aquele contrato tenha sido celebrado, há menos 
de três anos, na sequência de concurso público ou 
de concurso limitado por prévia qualificação;  

iii. O anúncio do concurso tenha sido publicado no 
Jornal Oficial da União Europeia, no caso de o 
somatório do preço base relativo ao ajuste direto e 
do preço contratual relativo ao contrato inicial ser 
igual ou superior ao valor referido na alínea b) do 
n.º 1 do artigo 20.º; e  

iv. A possibilidade de adoção do ajuste direto tenha 
sido indicada no anúncio ou no programa do 
concurso;  

 

AJUSTE DIRETO POR CRITÉRIOS MATERIAIS 
(artigos 27.º no CCP) 

 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS… 
Pode adotar-se o ajuste direto quando:  
I. Se trate de novos serviços que consistam na 

repetição de serviços similares objeto de 
contrato anteriormente celebrado pela mesma 
entidade adjudicante com o mesmo 
adjudicatário, desde que:  

II. Esses serviços estejam em conformidade com um 
projeto base comum;  

III. Aquele contrato tenha sido celebrado, há menos 
de três anos, na sequência de concurso público, 
de concurso limitado, de procedimento de 
negociação, de diálogo concorrencial ou de 
parceria de inovação; 

IV. O anúncio do concurso tenha sido publicado no 
JOUE, no caso de o somatório do valor estimado 
do contrato e do preço contratual relativo ao 
contrato inicial ser igual ou superior ao valor 
referido, consoante os casos, nas alíneas b), c) e 
d) do n.º 3 do artigo 474.º; e  

V. A possibilidade de adoção do ajuste direto tenha 
sido indicada no anúncio ou no programa do 
concurso; 
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AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS… 

1.  A natureza das respetivas prestações, 
nomeadamente as inerentes a serviços de 
natureza intelectual ou a serviços 
financeiros indicados na categoria 6 do 
anexo II-A da Diretiva n.º 2004/18/CE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
31 de Março, não permita a elaboração de 
especificações contratuais 
suficientemente precisas para que sejam 
qualitativamente definidos atributos das 
propostas necessários à fixação de um 
critério de adjudicação nos termos do 
disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 
74.º, e desde que a definição quantitativa, 
no âmbito de um procedimento de 
concurso, de outros atributos das 
propostas seja desadequada a essa fixação 
tendo em conta os objetivos da aquisição 
pretendida; 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS… 
 
Pode recorrer-se ao ajuste direto quando: 
• A natureza das respetivas prestações, 

nomeadamente as inerentes a serviços 
de natureza intelectual ou a serviços 
financeiros indicados no anexo XIV da 
Diretiva n.º 2014/24/UE, do Parlamento 
europeu e do Conselho, de 26 de 
fevereiro, não permita a elaboração de 
especificações contratuais 
suficientemente precisas para que sejam 
qualitativamente definidos atributos das 
propostas necessários à fixação de um 
critério de adjudicação nos termos do 
disposto no artigo 74.º, e desde que a 
definição quantitativa, no âmbito de um 
procedimento de concurso, de outros 
atributos das propostas seja desadequada 
a essa fixação tendo em conta os objetivos 
da aquisição pretendida;  
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 E ainda quando: 

• Se trate de contratos que tenham por 
objeto o serviços jurídicos seguintes: 

i. Representação da entidade adjudicante por 
advogado em arbitragem, conciliação, 
mediação ou processo judicial, instâncias 
internacionais ou autoridades públicas; 

ii. Assessoria jurídica por advogado para 
preparação de processo; 

iii. Contratos de aquisição de serviços de 
certificação e autenticação de documentos; 

iv. Outros serviços jurídicos que estejam ligados 
ao exercício da autoridade pública, ainda que a 
título ocasional; 

• Serviços de arbitragem e conciliação 
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 A NOVIDADE DO ARTIGO  

27.º -A DO NCCP 

 

MESMO RECORRENDO AO AJUSTE DIRETO 
POR CRITÉRIOS MATERIAIS, DEVE SER 
VERIFICADA A IMPOSSIBILIDADE DE 
RECORRER A UMA CONSULTA A 3 
FORNECEDORES/PRESTADORES, POR USO 
DOPROCEDIMENTO DE CONSULTA PRÉVIA 

 

OU SEJA, SEMPRE QUE SE RECORRA AO 
AJUSTE DIRETO, DEVE HAVER PRÉVIA 
FUNDAMENTAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE OU 
INCOMPATIBILIDADE DO RECURSO 
AOPROCEDIMENTO DE CONSULTA PRÉVIA. 
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M. Irregularidades Formais (artigo 72.º 
NCCP) 

1. O júri deve solicitar aos candidatos e 
concorrentes que, no prazo máximo de 5 
dias, procedam ao suprimento das 
irregularidades formais não essenciais que 
possam ser sanadas, incluindo a 
possibilidade de entrega de documentos 
que se limitem a comprovar factos ou 
qualidades anteriores à data da 
apresentação da proposta ou candidatura. 

 

CRÍTICAS …  

 Antes da entrada em vigor do CCP era 
possível sanar irregularidades formais não 
essenciais com a admissão condicional de 
concorrentes - DL 197/99, de 8 de junho – 
artigo 101.º/4 e 92.º/3 do DL 59/99, de 2 
de março; 
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•    Mas o CCP acabou com a fase do ato 
público do concurso, não tendo sido 
prevista a possibilidade da admissão 
condicional de concorrentes; 

 Este novo regime de suprimento de 
propostas é muito semelhante àquele 
outro regime de admissão condicional 
de concorrentes mas comporta hoje um 
conjunto de problemas: 

o Já não há ato público que possa ser suspenso, de 
modo a manter os invólucros com as propostas por 
abrir, AGORA, este suprimento ocorrerá numa 
altura em que já se conhecem as propostas; 

o É que depois de apreciar todas as propostas o 
destinatário do suprimento pode optar por não 
suprir a irregularidade de modo a ser excluído e 
assim ser afastado do procedimento, tendo, 
todavia, obrigado a entidade adjudicante a parar o 
procedimento e dar prazo para o suprimento. 
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  Depois o quid objeto do suprimento não é 
a irregularidade formal não essencial, mas 
sim as formalidades não essenciais; 

 É que o que é essencial ou não essencial 
são as formalidades; 

 Mas tratando-se de irregularidades de 
formalidades não essenciais, então elas 
nem deveriam levar a qualquer ato de 
sanação, uma vez que apenas são objeto 
de sanação as formalidades essenciais; 

(ver artigo 72.º/3, 4 e 5 do NCCP) 

 Por isso para se disciplinar os casos de não 
exclusão de propostas/candidaturas 
devemos distinguir: i) preterição de 
formalidades não essenciais, que não 
deviam conduzir a qualquer suprimento; ii) a 
não apresentação de documentos que 
comprovam factos ou qualidades 
anteriores à apresentação da proposta 
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CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO (artigo 74.º 
do NCCP) 

1 - A adjudicação é feita segundo um dos 
seguintes critérios:  

a.  O da proposta economicamente mais 
vantajosa para a entidade adjudicante;  

b. O do mais baixo preço. 
2 - Só pode ser adotado o critério de 
adjudicação do mais baixo preço quando o 
caderno de encargos defina todos os restantes 
aspetos da execução do contrato a celebrar, 
submetendo apenas à concorrência o preço a 
pagar pela entidade adjudicante pela execução 
de todas as prestações que constituem o 
objeto daquele. 

 

N. CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO (artigo 74.º do 
NCCP) 
1 - A adjudicação é feita de acordo com o critério da 
proposta economicamente mais vantajosa para a 
entidade adjudicante, tendo por base os seguintes 
elementos:  
a) Melhor relação qualidade-preço;  
b) Preço ou custo, utilizando uma análise custo-eficácia, 
nomeadamente os custos do ciclo de vida.  
2 - A relação qualidade-preço, referida na alínea a) do 
número anterior deve ser avaliada com base em fatores 
qualitativos, ambientais ou sociais diretamente 
relacionados com o objeto do contrato público em causa, 
compreendendo, nomeadamente: 
a) Qualidade, designadamente valor técnico, características 
estéticas e funcionais, acessibilidade, conceção para todos os 
utilizadores, características sociais, ambientais e inovadoras e 
condições de fornecimento; 
b) Organização, qualificações e experiência do pessoal 
encarregado da execução do contrato me questão, caso a 
qualidade do pessoal empregue tenha impacto significativo 
no nível de execução do contrato, designadamente, em 
contratos de serviços de natureza intelectual, tais como a 
consultadoria ou os serviços de projeto de obras; 
c) Serviço e assistência técnica pós-venda, condições de 
entrega, tais como a data de entrega, o processo de entrega e 
o prazo da entrega ou da execução. 
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