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NOTA PRÉVIA

A presente anotação tem como objetivo principal auxiliar o leitor na 
compreensão e utilização do regime das medidas especiais de con-
tratação pública. Modestamente, é este o seu objetivo essencial. Por 
isso, as anotações são apresentadas ao longo de uma sistematização 
que pretende realçar os aspectos nucleares do regime, sem uma pre-
dominante preocupação dogmática, adotando-se um discurso cen-
trado sobretudo numa perspetiva prática e facilitadora da aplicação 
do regime, designadamente por parte das entidades adjudicantes. 
Esperamos ter conseguido este desiderato. 

É merecido um agradecimento à Editora Almedina que, em tempo 
recorde, possibilitou a publicação destas singelas anotações. 
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Considerações Introdutórias sobre as Medidas 
Especiais de Contratação Pública

Enfrentamos, uma vez mais, alterações profundas na Contrata-
ção Pública. Além das revisões que, aqui e ali, o Código dos Contra-
tos Públicos (doravante, também “Código” ou “CCP”) vai sofrendo, 
seja através de alterações diretas ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 
janeiro, que 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 administra-
tivo), seja através de leis avulsas que regulam situações específicas1, 
a contratação pública vai revestindo uma densidade e complexidade 
crescente2.

O maior desafio até agora, desde a entrada em vigor do Código, 
havia sido a sua alteração operada pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 
31 de agosto, que entrou em vigor a 1 de janeiro de 2018. Volvidos 
cerca de três anos e meio, encontramo-nos perante uma nova altera-
ção, desta vez não apenas ao Código, mas ao regime da Contratação 
Pública em geral. Na verdade, conforme iremos ver, as disposições do 

1 Como foi o caso, por exemplo, do Decreto-Lei n.º 87/2017, de 27 de julho, que estabe-
lece as medidas excecionais de contratação pública por ajuste direto relacionadas com 
os danos causados pelos incêndios florestais ocorridos nos Municípios de Castanheira de 
Pera, Figueiró dos Vinhos, Góis, Pampilhosa da Serra, Pedrógão Grande, Penela e Sertã.
2 Exemplo disso mesmo foi a introdução, na revisão operada pelo Decreto-Lei n.º 
111/B/2017, de 31 de agosto, da disponibilização e venda (alienação) de bens móveis nos 
artigos 266.º-A, 266.º-B e 266.º-C do Código, numa disciplina que era, historicamente e 
até então, pautada apenas pelas compras públicas (e não pelas vendas públicas).
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Código dos Contratos Públicos revisto e as novas medidas especiais de 
contratação pública interferem umas com as outras, sendo, em muitos 
casos – aqueles em que as medidas especiais se aplica – concorrentes 
entre si.

É para esta nova dimensão que se que convoca todos os comprado-
res públicos3: o novo desafio é duplo e majorado; duplo, porque foram 
promulgados dois regimes novos, que coabitam no ordenamento jurí-
dico; majorado, porque teremos de lidar com eles num contexto pan-
démico/pós-pandémico (?) gravíssimo. O quadro agudiza-se perante 
uma dicotomia perigosa: é no momento em que é mais difícil contra-
tar e executar contratos que mais o Estado Contratante necessita que 
estes sejam assinados e executados.

É nessa sequência, e considerando a necessidade de dotar as enti-
dades adjudicantes, os operadores económicos, e as próprias entida-
des fiscalizadoras, como o Tribunal de Contas e entidades que atri-
buem e fiscalizam a execução dos Fundos Europeus, bem como os 
Tribunais Administrativos, advogados, juristas, e todos aqueles que, 
em algum momento, são compradores públicos de ferramentas para essa 
árdua tarefa, que se lança a presente obra.

Pretende-se, assim, dar a conhecer aos leitores o regime das medi-
das especiais de contratação pública que acabaram de entrar em vigor. 
A necessidade, que se fazia sentir, de um instrumento de trabalho que 
ajude à compreensão e aplicação, na prática, deste regime, num con-
texto pandémico e de grande incerteza a todos os níveis – legislativo, 
económico, social e político – determinou aquilo que ao início parecia 
uma tarefa potencialmente votada ao insucesso: lançar, em tempo útil, 

3 Expressão que tem uma conotação técnica e que, não sendo muito utilizada em Portu-
gal (ao contrário do Brasil, por exemplo), foi já alvo de atenção da Comissão Europeia. 
Veja-se a importantíssima Recomendação (UE) 2017/1805 da Comissão, de 3 de outubro 
de 2017, sobre a profissionalização da contratação pública – Criar uma estrutura para 
a profissionalização da contratação pública, disponível em https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017H1805&from=EN (a expressão encon-
tra, todavia, um óbice nos artigos referidos na nota anterior, que determinam que os 
compradores públicos sejam, também, vendedores públicos).
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uma anotação a um regime que foi publicado há pouco mais de um 
mês. Não se apresenta, portanto – pelo menos numa primeira edição – 
um estudo dogmático aprofundado; as remissões, como se verá, serão 
também meramente as essenciais. O foco é essencialmente explicar e 
dar a conhecer o novo regime, evitando-se aprofundar demasiado as 
considerações críticas dos seus autores, que se reservam para outros 
fóruns.

A análise que nesta obra é feita abrange, assim, unicamente, o 
regime das medidas especiais da contratação pública, mas fá-lo em 
diálogo, que sempre seria inultrapassável, com a revisão do Código 
dos Contratos Públicos promulgada na mesma Lei que o referido 
regime especial. A tentativa de prestar um serviço útil ao mundo da 
contratação pública tem como subjacente a ideia de que esta é, tam-
bém, um meio importantíssimo, pelo relevo que tem quer na vertente 
prestacional do Estado, quer no impacto económico que aporta, para 
melhorar o mundo, em especial na situação que vivemos.

O investimento, por parte das Administrações Públicas e das enti-
dades privadas, em contratar bem é um investimento de retorno quase 
imediato e de valor avultado, tanto mais que é multiplicado e expo-
nenciado ao longo do tempo. Esperamos que esta anotação possa con-
tribuir, ainda que na sua mais pequena dimensão, para esse desiderato.

Procurando dar um pequeno enquadramento da história deste 
diploma, pode dizer-se que a 20 de novembro de 2020 foi enviado, 
para análise e promulgação do Presidente da República, o Decreto n.º 
95/XIV4, que aprova medidas especiais de contratação pública e altera 
o Código dos Contratos Públicos, aprovado em anexo ao Decreto-Lei 
n.º 18/2008, de 29 de janeiro, o Código de Processo nos Tribunais 
Administrativos, aprovado em anexo à Lei n.º 15/2002, de 22 de feve-
reiro, e o Decreto-Lei n.º 200/2008, de 9 de outubro.

4 https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf ?path=6148523063446f764c32467
9595842774f6a63334e7a637664326c755a47566a636d563062334d7657456c574c325
26c597a6b314c56684a5669356b62324e34&fich=dec95-XIV.docx&Inline=true 
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O referido Decreto acabou por ser devolvido à Assembleia da 
República pelo Presidente da República, em carta que pode ser con-
sultada neste link5, de 7 de dezembro de 2020, solicitando que esta 
ponderasse duas questões muito específicas, reformulando o sentido 
das normas que as regulavam: uma delas era a fiscalização do Tribu-
nal de Contas, prevista no artigo 17.º do referido Decreto, e a outra a 
constituição da nova Comissão independente de acompanhamento e 
fiscalização dos contratos celebrados à luz daquelas medidas, discipli-
nada no artigo 18.º do mesmo Decreto.

Face a esta solicitação, a redação desses dois artigos foi alterada 
pela Assembleia da República, aditando-se um novo artigo (o artigo 
19.º) e o Decreto foi devolvido ao Presidente da República, no dia 4 
de maio de 2021, que o promulgou no dia 8 desse mês. O diploma 
acabaria por ser publicado em Diário da República no dia 21 de maio.

Felizmente, o diploma sofreu algumas alterações adicionais além 
das solicitadas pelo Presidente da República. Desde logo, e a título de 
exemplo, recorde-se que o diploma original contemplava uma norma 
muito incomum para uma matéria desta envergadura: a determina-
ção de uma vacatio legis curtíssima, de apenas um dia. A motivação era 
compreensível: um dos grandes objetivos, especialmente do regime 
especial de contratação pública, é o de agilizar a contratação em 
determinados setores e, em complemento desse, executar (no sentido 
de utilizar) os fundos europeus que Portugal tem vindo, e está, a rece-
ber. Já a sua conveniência e proporcionalidade era muito questionável: 
é que esta vacatio legis aplicava-se não apenas ao regime especial de 
contratação pública, mas também ao Código dos Contratos Públicos, 
totalizando, em conjunto, mais de 100 alterações ao regime em vigor. 
Na versão final, publicada sob a forma da Lei n.º 30/2021, de 21 de 
maio, o prazo foi dilatado para 30 dias, o que significa, por um lado, 
um prazo de entrada em vigor trinta vezes maior, mas, por outro, um 
ainda assim curto prazo para toda a implementação necessária. 

5 https://www.presidencia.pt/archive/doc/Carta_AR_20201205_95XIV.pdf 
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Compreende-se que o regime especial – a existir – deva ser de 
aplicação rápida. Relativamente ao timing da alteração do Código, no 
entanto, soçobram algumas dúvidas: se, por um lado, faz sentido que 
o Código e o regime especial de contratação pública entrem em vigor 
ao mesmo tempo, é mais discutível se a alteração ao Código era, desde 
já, necessária, e se não se poderia, simplesmente, regular o regime 
especial de contratação pública e manter o atual Código conforme se 
encontra6, de modo a permitir focar a atenção dos compradores públi-
cos e das entidades privadas apenas no regime novo – o especial.

Recorde-se, a este respeito, que em 2017, além de toda a discussão 
que houve em torno do anteprojeto de alteração do CCP7, determi-
nou-se uma vacatio legis de quatro meses. Seria de ponderar, pensa-se, 
numa análise de custo-benefício, a valia de ter um tão curto espaço 
de tempo entre a promulgação e a entrada em vigor das alterações 
ao Código. Sem entrar, por não ser esse o escopo desta obra, em mais 
considerações sobre este ponto, importa referir o resultado que des-
tes factos decorre – neste momento, os compradores públicos têm 
de lidar não apenas com um, mas com dois regimes: um Código dos 
Contratos Públicos novamente alterado, aplicável à generalidade dos 
casos; e um regime especial de contratação pública, totalmente novo, 
aplicável a alguns – que não são poucos, bem pelo contrário – casos.

Assim, e num plano ainda anterior ao substantivo, e que tem que 
ver com o âmbito de aplicação e a aplicação no tempo dos regimes 
de contratação pública, coexistirão dois regimes cujo âmbito de apli-
cação se toca, em muitos casos: o facto de o regime especial referir, 
no seu artigo 1.º, e nos seguintes por remissão para este, que “as enti-
dades adjudicantes podem” tramitar procedimentos especiais nos casos 
referidos (concurso público limitado por prévia qualificação, consulta 

6 Ou com ligeiríssimas alterações que fossem necessárias para harmonizá-lo com o novo 
regime especial de contratação pública.
7 No caso concreto, houve efetivamente alterações que seguiram algumas indicações 
dadas por todos os que se pronunciaram nessa fase, nomeadamente associações do setor, 
académicos, advogados, juízes, etc.
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prévia e ajuste direto simplificados) e reduzir o prazo de apresentação 
de propostas, implica, por definição, que também o possam não fazer. 
E caso decidam não o fazer – porque a norma o permite – ficarão, à 
partida, sujeitos ao Código dos Contratos Públicos, na medida em que 
este lhes seja aplicável per se, nos termos gerais.

Poderemos ter, portanto, procedimentos de contratação que 
seguem o regime do CCP, e que têm de o seguir, por não caberem 
no âmbito do regime especial; poderemos, também, ter, por outro 
lado, procedimentos que seguem o regime especial, por caberem no 
seu âmbito de aplicação e a entidade adjudicante ter decidido utilizar 
esse regime especial e, por fim, e ainda, procedimentos que, podendo 
seguir o regime especial, por caberem no seu âmbito, seguem o regime 
normal do Código, por opção da entidade adjudicante.

Face aos dois novos regimes – o normal e o especial – que o novo 
diploma traz, é importante sublinhar que para efetuar a escolha entre 
qual aplicar, ou para determinar os casos em que esta não existe (por 
inaplicabilidade ao caso do regime especial), os compradores públicos 
terão, sempre, de conhecer ambos os regimes; o mesmo acontecerá 
para tramitar os respetivos procedimentos. Também os participantes 
nos procedimentos e potenciais cocontratantes terão de estar cientes 
da tramitação e das especificidades do regime especial, por um lado, e 
de todas as novidades da nova versão do Código, pelo outro.

Dura lex, sed lex: os regimes foram publicados, entraram em vigor, e 
como tal trataremos, naturalmente, de os estudar, de os divulgar e de 
os discutir. Importa contudo, ter em mente, a nível de política legis-
lativa, o impacto que estas alterações têm no dia a dia do Estado con-
tratante e dos operadores económicos privados, e que o trade off entre 
uma solução que corrija pequenos problemas, mas que cause, por tra-
zer, de novo, uma série de alterações, grandes entropias e meses de 
uma nova curva de aprendizagem, pode não ser um trade off positivo. 

Assim, e integrado na Lei n.º 30/2021, de 21 de maio, que aprova 
medidas especiais de contratação pública e altera o Código dos Con-
tratos Públicos, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de 
29 de janeiro, o Código de Processo nos Tribunais Administrativos, 
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aprovado em anexo à Lei n.º 15/2002, de 22 de fevereiro, e o Decreto-
-Lei n.º 200/2008, de 9 de Outubro, aprova-se aquilo que o diploma 
denomina de medidas especiais de contratação pública em matéria de projetos 
financiados ou cofinanciados por fundos europeus, de habitação e descentrali-
zação, de tecnologias de informação e conhecimento, de saúde e apoio social, 
de execução do Programa de Estabilização Económica e Social e do Plano de 
Recuperação e Resiliência, de gestão de combustíveis no âmbito do Sistema de 
Gestão Integrada de Fogos Rurais (SGIFR) e, ainda, de bens agroalimenta-
res. É sobre este que se focará este texto, sem prejuízo de recuperar o 
necessário diálogo com o (também novo) regime constante do Código 
dos Contratos Públicos, que sofre também cerca de 80 alterações8.

As referidas “medidas especiais de contratação pública” (doravante, 
também “regime especial de contratação pública” ou tão só “regime espe-
cial”) têm uma amplitude surpreendente, vista a questão por dois pris-
mas: por um lado, pelo próprio âmbito de aplicação vastíssimo que 
prevê – isto é, este regime é aplicável a muitos casos – e, por outro, pelas 
alterações que traz ao regime dos procedimentos de contratação que 
recaiam no seu âmbito de aplicação – isto é, aos já referidos muitos 
casos a que se aplica, trazendo um novo regime muito considerável, no 
sentido de trazer muitas novidades, algumas não isentas de dúvida.

Sistematicamente, importa referir que estamos perante um novo 
complexo normativo constituído por dezanove artigos (artigo 2.º 
a artigo 20.º, inclusive9), totalmente novos face ao anterior regime.  

8 No sentido amplo que abarca quer a revogação e a alteração de normas existentes, quer 
a inclusão de novas normas.
9 O artigo 1.º refere-se ao objeto do diploma na sua totalidade. Neste pode ler-se:
Artigo 1.º (Objeto)
A presente lei procede à:
a) Aprovação de medidas especiais de contratação pública em matéria de projetos finan-
ciados ou cofinanciados por fundos europeus, de habitação e descentralização, de tecno-
logias de informação e conhecimento, de saúde e apoio social, de execução do Programa 
de Estabilização Económica e Social e do Plano de Recuperação e Resiliência, de gestão 
de combustíveis no âmbito do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais (SGIFR) e, 
ainda, de bens agroalimentares;
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