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Ministério das Obras Públicas, 
Transportes e Comunicações

Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro1

1. O presente decreto-lei aprova o Código dos Contratos Públicos (CCP), que 
estabelece a disciplina aplicável à contratação pública e o regime substantivo dos 
contratos públicos que revistam a natureza de contrato administrativo.

1 Este CCP, nos seus 13 anos de vigência, conheceu numerosas intervenções legislativas:
1ª – Ret. nº 18-A/2008, de 28 de março
2ª – Lei nº 59/2008, de 11 de setembro
3ª – DL nº 223/2009, de 11 de setembro
4ª – DL nº 278/2009, de 2 de outubro
5ª – Lei nº 3/2010, de 27 de abril
6ª – DL nº 131/2010, de 14 de dezembro
7ª – Lei nº 64-B/2011, de 30 de dezembro
8ª – DL nº 149/2012, de 12 de julho
9ª – DL nº 214-G/2015, de 2 de outubro
10ª – DL nº 111-B/2017, de 31 de agosto
11ª – Ret. nº 36-A/2017, de 30 de outubro
12ª – Ret. nº 42/2017, de 30 de novembro
13ª – DL nº 33/2018, de 15 de maio
14ª – DL nº 170/2019, de 4 de dezembro 
15ª – Resolução da AR nº 16/2020, de 19 de março
16ª – Lei nº 30/2021, de 21 de maio.

No âmbito do regime da contratação pública, poderá ainda referir-se o Decreto-Lei nº 34/2009, de 6 de 
fevereiro, que estabeleceu medidas excecionais de contratação pública, a vigorar em 2009 e 2010, destinadas 
à rápida execução dos projetos de investimento público considerados prioritários. 
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Trata-se do primeiro diploma com um tal duplo objeto no ordenamento jurídico 
português, assumindo-se, por isso, como um importante marco histórico na evo-
lução do direito administrativo nacional e, em especial, no domínio da actividade 
contratual da Administração. Para além do objectivo de alinhamento com as mais 
recentes directivas comunitárias, a cuja transposição aqui se procede, o CCP proce-
de ainda a uma sistematização racional e a uma uniformização de regimes substan-
tivos dos contratos administrativos atomizados até agora.

Em primeiro lugar, o CCP procede à transposição das Directivas nºs 2004/ 
/17/CE e 2004/18/CE, ambas do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de Março, 
alteradas pela Directiva nº 2005/51/CE, da Comissão, de 7 de Setembro, e rectifica-
das pela Directiva nº 2005/75/CE, do Parlamento Europeu e da Comissão, de 16 de 
Novembro. A propósito do cumprimento desta obrigação comunitária, o CCP cria 
um conjunto homogéneo de normas relativas aos procedimentos pré-contratuais 
públicos, pelo que o seu conteúdo vai além da mera reprodução das regras cons-
tantes das referidas directivas. Na verdade, o CCP envolve não só a transposição e 
concretização dessas regras, na medida em que o legislador comunitário reservou 
para o legislador nacional, em vários domínios, uma margem de livre decisão (que 
importa exercer, nuns casos, em sintonia com a melhor tradição portuguesa e, nou-
tros casos, rompendo com práticas do passado que se não justificavam ou careciam 
de ajustamentos), mas também a regulação de todos os procedimentos que não se 
encontram abrangidos pelos âmbitos objectivo e subjectivo das directivas, mas que 
não deixam, por isso, de revestir a natureza de procedimentos pré-contratuais pú-
blicos – pelo que devem beneficiar de um tratamento legislativo integrado.

Em segundo lugar, o CCP desenha também uma linha de continuidade rela-
tivamente aos principais regimes jurídicos actualmente em vigor (em especial, os 
Decretos-Leis nºs 59/99, de 2 de Março, 197/99, de 8 de Junho, e 223/2001, de 9 
de Agosto, que têm constituído a matriz da contratação pública portuguesa nos 
últimos anos), de forma a garantir segurança e estabilidade jurídica aos operado-
res económicos. Simultaneamente, o CCP representa um esforço de modernização, 
visível, aliás, a três níveis fundamentais: (i) no plano da investigação e desenvol-

Além disso, deve ainda ser referido um conjunto de diplomas legais publicados em decorrência da pandemia 
COVID-19, de que se destaca: o Decreto-lei nº 10-A/2020, de 13 de março, que estabelece medidas excecionais 
e temporárias de resposta à situação epidemiológica, alterado pelo Decreto-lei nº 12-A/2020, de 6 de abril, o 
Decreto-lei nº 19-A/2020, de 30 de abril, que estabelece um regime excecional e temporário de reequilíbrio 
financeiro de contratos de execução duradoura, o Decreto-lei nº 20-A/2020, de 6 de maio, que estabelece 
um regime excecional e temporário de aquisição de espaço para publicidade institucional aos órgãos de 
comunicação social e o Decreto-lei nº 14-A/2020 de 4 de julho, que altera o prazo de implementação da 
faturação eletrónica nos contratos públicos.
Finalmente, deixa-se aqui uma referência ao facto de o CCP, em 13 anos de vigência, ter sido objeto de, pelo 
menos, 12 alterações, portando quase à média de uma por ano. Se se atender a que daí resultou o acréscimo 
de cerca de 58 novos preceitos, a revogação total ou parcial de 86 e que dos 473 artigos originais apenas 
244 resistiram às alterações, facilmente se concordará com a doutrina dominante segundo a qual, face às 
constantes alterações, melhor seria a publicação de um novo código. 
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vimento, o CCP prescreve que relativamente a contratos de valor igual ou supe-
rior a € 25.000.000 o adjudicatário é obrigado a elaborar um ou vários projectos 
de investigação e desenvolvimento directamente relacionados com as prestações 
que constituem o objecto desse contrato, a concretizar em território nacional, pelo 
próprio ou por terceiros, de valor correspondente, em regra, a pelo menos 1% do 
preço contratual; (ii) no plano da permeabilidade à evolução tecnológica e às possi-
bilidades oferecidas pelas vias electrónicas, o CCP adequa o regime da contratação 
pública às exigências da actualidade, maxime às impostas pelo eprocurement e pelas 
novas exigências decorrentes da Estratégia Nacional de Compras Públicas Ecológi-
cas; (iii) no plano da própria evolução jurídica e sua articulação com áreas conexas, o 
CCP procura, entre outras coisas, ajustar o regime da contratação e da execução dos 
contratos por ele abrangidos às técnicas de financiamento hoje em dia correntes, 
sobretudo no domínio dos contratos de concessão, avultando, naturalmente, as de 
project finance, acquisition finance e asset finance.

Em terceiro lugar, o CCP – enquanto instrumento de codificação da disciplina 
aplicável à contratação pública e do regime substantivo dos contratos administra-
tivos, motivado pela necessidade de uniformização de regras dispersas, de regula-
mentação de vazios jurídicos, de simplificação procedimental e de modernização 
legislativa prossegue o objectivo de introduzir um maior rigor e celeridade em  
matéria de contratação pública e de execução de contratos administrativos, tendo  
em conta a relevância da actividade administrativa contratualizada, bem como a  
indispensabilidade do controlo da despesa pública.

2. No que diz respeito à disciplina aplicável à contratação pública, destaca-se o 
respectivo âmbito objectivo: a fase de formação dos contratos, qualquer que seja a 
sua designação e a sua natureza administrativa ou privada, a celebrar pelas entida-
des adjudicantes. A referida disciplina aplica-se, em especial, à formação de contra-
tos cujo objecto abranja prestações que, designadamente em razão da sua natureza 
ou das suas características, bem como da posição relativa das partes no contrato ou 
do contexto da sua própria formação, estão ou sejam susceptíveis de estar subme-
tidas à concorrência de mercado. Nesta cláusula geral cabem os contratos típicos 
regulados pelas directivas comunitárias, bem como os contratos de concessão de 
serviços e de sociedade, em relação aos quais o CCP autonomiza, designadamente, 
o regime substantivo.

Acresce, ainda, a este propósito, uma opção que se reveste de especial impor-
tância: a inaplicabilidade das regras da contratação pública à fase de formação de 
contratos quando se verificarem os pressupostos de (i) a entidade adjudicante exer-
cer sobre a actividade da entidade adjudicatária, isoladamente ou em conjunto com 
outras entidades adjudicantes, um controlo análogo ao que exerce sobre os seus pró-
prios serviços e de (ii) a entidade adjudicatária desenvolver o essencial da sua activi-
dade em benefício de uma ou de várias entidades adjudicantes que exerçam sobre 
ela o referido controlo análogo (a comummente designada contratação in house).
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Relativamente ao âmbito subjectivo de aplicação das regras da contratação pú-
blica, a novidade fundamental diz respeito à rigorosa transposição da noção comuni-
tária de “organismo de direito público” – introduzida de forma a acompanhar o en-
tendimento que tem sido veiculado pela jurisprudência comunitária e portuguesa. 
Promove-se, pois, a sujeição das entidades instrumentais da Administração Pública 
às regras dos procedimentos pré-contratuais públicos. Concretamente, inclui-se no 
âmbito subjectivo de aplicação qualquer pessoa colectiva que, independentemente 
da sua natureza pública ou privada, tenha sido criada especificamente para satisfa-
zer necessidades de interesse geral, sem carácter industrial ou comercial, e que seja 
financiada maioritariamente pelas entidades adjudicantes do sector público admi-
nistrativo tradicional ou esteja sujeita ao seu controlo de gestão ou tenha um órgão 
de administração, direcção ou fiscalização cujos membros sejam em mais de metade 
designados, directa ou indirectamente, por aquelas entidades. Acrescentando-se, a 
título explicativo, que são consideradas pessoas colectivas criadas especificamente 
para satisfazer necessidades de interesse geral, sem carácter industrial ou comer-
cial, aquelas cuja actividade económica se não submeta à lógica do mercado e da 
livre concorrência.

Em relação aos procedimentos pré-contratuais, o CCP procede a uma redução 
do seu número e da sua diversidade, uniformizando a nomenclatura e regras proce-
dimentais aplicáveis. Concretamente, prevêem-se apenas os seguintes procedimen-
tos: ajuste directo, negociação com publicação prévia de anúncio, concurso público, 
concurso limitado por prévia qualificação e diálogo concorrencial. Eliminam-se, 
desta forma, os procedimentos que se revelam menos consentâneos com a concor-
rência ou cujas diferenças em face dos demais não justificariam, apesar disso, a res-
pectiva autonomização (nomeadamente, o concurso limitado sem apresentação de 
candidaturas ou sem publicação de anúncio, a negociação sem publicação prévia de 
anúncio e a consulta prévia).

Por outro lado, o CCP revê em alta os limites relativos ao valor do contrato em 
função do procedimento pré-contratual adoptado. Considera-se estratégico pôr 
fim à actual banalização dos procedimentos de tramitação mais pesada e complexa 
(designadamente, o concurso público e o concurso limitado). Para efeitos da deter-
minação do valor do contrato, consagra-se um sistema que impeça as actuais disfun-
ções relacionadas com o método assente nas estimativas (que só excepcionalmente 
é permitido). Assim sendo, afirma-se a regra de que a escolha do procedimento 
condiciona o valor do contrato a celebrar – entendido este último como o valor má-
ximo do benefício económico que, em função do procedimento adoptado, pode ser 
obtido pelo adjudicatário com a execução de todas as prestações que constituem o 
objecto contratual.

Relativamente à escolha dos procedimentos em função de critérios materiais, 
o legislador nacional surge à partida condicionado pelas directivas comunitárias – 
pelo menos acima dos limiares por elas previstos e para os contratos a elas sujeitos 
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– restando, por isso, uma reduzida margem de opção legislativa. Adicionalmente, 
foram criadas regras especiais para a escolha do procedimento em função do tipo 
de contrato a celebrar ou da respectiva entidade adjudicante.

O presente Código introduz uma maior exigência ao nível da qualificação dos 
candidatos, em sede de concurso limitado e de procedimento de negociação, criando 
dois modelos de qualificação: (i) o modelo simples, que corresponde à verificação 
do preenchimento de requisitos mínimos de capacidade técnica e de capacidade 
financeira fixados no programa do procedimento; e (ii) o modelo complexo, que 
assenta num sistema de selecção de um número pré-definido de candidatos qua-
lificados segundo o critério da maior capacidade técnica e financeira, através da 
utilização de um rigoroso modelo de avaliação das respectivas candidaturas. Ambos  
os modelos de qualificação garantem uma verdadeira e própria avaliação das  
capacidades técnica e financeira dos candidatos, implicando a emissão de um juízo 
valorativo sobre as mesmas – não se bastando apenas, como actualmente, com uma 
mera verificação documental.

O CCP versa ainda, com inovação e rigor, sobre as regras essenciais atinentes à 
metodologia de avaliação das propostas. Trata-se, como é sabido, de uma vertente 
crucial no domínio da formação dos contratos públicos. Na verdade, os factores que 
densificam o critério de adjudicação constituem a pedra angular de qualquer pro-
grama de concurso, pelo que a sua enunciação e publicitação reveste-se de inegável 
importância, tanto para os concorrentes (que com base em tais factores delinearão 
de uma forma ou de outra a respectiva estratégia e apresentarão de um modo ou de 
outro os seus argumentos concursais) quanto para a entidade adjudicante (posto 
que é à luz desses factores que se há-de evidenciar a proposta economicamente 
mais vantajosa na óptica do interesse prosseguido).

Do exposto resultam duas preocupações conexas, a que o CCP procura dar res-
posta cabal: (i) por um lado, é imperioso garantir que a enunciação e publicitação 
dos factores e eventuais subfactores que densificam o critério de adjudicação, bem 
como dos respectivos coeficientes de ponderação, se faça em moldes conformes 
com os princípios da igualdade, da concorrência, da imparcialidade, da proporcio-
nalidade, da transparência, da publicidade e da boa-fé, parâmetros que reconhe-
cidamente dominam as tramitações procedimentais pré-contratuais; (ii) por outro 
lado, é fundamental assegurar a observância daqueles mesmos princípios ao longo 
da fase de avaliação das propostas, assim como durante as diligências que a prepa-
ram ou que se lhe seguem.

Nesta linha, a metodologia de avaliação deve, desde logo, constar do programa 
do procedimento, nomeadamente com a enumeração dos factores e subfactores 
que densificam o critério de adjudicação, acompanhados das respectivas pondera-
ções, no sentido de garantir os apontados princípios gerais.

Além disso, tanto para efeitos de admissão e exclusão de candidaturas e de 
propostas, quanto para efeitos da sua avaliação e classificação, confere-se especial  
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importância aos respectivos aspectos que relevem dos âmbitos social e ambiental – 
de resto, no seguimento das orientações perfilhadas pelas directivas comunitárias 
que se transpõem. Ou seja, é desejável que os requisitos mínimos de qualificação 
dos candidatos, bem como os factores que densificam o critério de adjudicação e 
ainda os aspectos vinculados do caderno de encargos dos procedimentos reflictam, 
ponderem e valorizem preocupações sociais e ambientais relacionadas com o ob-
jecto do contrato a celebrar. Aliás, a já referida Estratégia Nacional de Acção de 
Compras Públicas Ecológicas estabelece igualmente metas e objectivos para a Ad-
ministração, no que se refere à introdução de critérios ambientais no procedimento 
de aquisição de bens e serviços pelo Estado.

Em relação às peças do procedimento, destaca-se a previsão expressa de que as 
cláusulas do caderno de encargos relativas aos aspectos da execução do contrato 
submetidos à concorrência podem fixar os respectivos parâmetros base a que as 
propostas estão vinculadas. Os parâmetros base – que podem respeitar ao preço 
a pagar pela entidade adjudicante, ao prazo de execução das prestações objecto 
do contrato ou às suas características técnicas ou funcionais – devem ser definidos  
através de limites mínimos ou máximos e funcionam como delimitadores da con-
corrência, determinando a exclusão das propostas cujas condições os ultrapassem.

A este propósito merece especial destaque a figura do preço base, definido 
como o preço máximo que a entidade adjudicante se dispõe a pagar pela execução 
de todas as prestações que constituem o objecto do contrato a celebrar. O preço 
base corresponde (i) ao valor fixado no caderno de encargos como parâmetro base 
(ii) ao valor máximo do contrato a celebrar permitido pela escolha do procedimento 
(quando não é efectuada em função de critérios materiais), ou (iii) ao valor máximo 
até ao qual o órgão competente, por lei ou por delegação, pode autorizar a despesa 
inerente ao contrato a celebrar – consoante o que for mais baixo.

O CCP prossegue o objectivo da simplificação da tramitação procedimental 
pré-contratual através da aposta nas novas tecnologias de informação. Introduz-
-se, a título principal, uma adequada participação procedimental através de meios 
electrónicos. É fundamental, num quadro em que o Governo pretende promover a 
desburocratização, que a contratação pública seja desmaterializada – o que obriga, 
entre outras coisas, à criação de um sistema alternativo ao clássico papel, fundando 
as comunicações em vias electrónicas. Desta forma, assegura-se ainda um impor-
tante encurtamento dos prazos procedimentais, tanto reais quanto legais.

Por fim, o CCP acolhe a quase totalidade das mais recentes novidades introdu-
zidas pelas directivas comunitárias em matéria de contratação pública, de entre as 
quais se destacam: o procedimento de diálogo concorrencial, os leilões electróni-
cos, os acordos quadro, as centrais de compras e os sistemas de aquisição dinâmicos.

O procedimento de diálogo concorrencial pode ser adoptado quando o contrato 
a celebrar, qualquer que seja o seu objecto, seja particularmente complexo, impos-
sibilitando a adopção do concurso público ou do concurso limitado por prévia qua-
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lificação. Para este efeito, consideram-se particularmente complexos os contratos 
relativamente aos quais seja objectivamente impossível definir (i) a solução técnica 
mais adequada à satisfação das necessidades da entidade adjudicante com o con-
trato a celebrar (ii) os meios técnicos aptos a concretizar a solução já definida pela 
entidade adjudicante, ou (iii) a estrutura jurídica ou a financeira inerentes ao con-
trato a celebrar. A adopção do procedimento de diálogo concorrencial destina-se, 
assim, a permitir à entidade adjudicante debater, com os potenciais interessados na 
execução do contrato a celebrar, os aspectos carecidos de definição. Destaca-se, a 
este propósito, que a impossibilidade objectiva de definir os referidos aspectos não 
pode, em qualquer caso, resultar da carência efectiva de apoios de ordem técnica, 
jurídica ou financeira de que a entidade adjudicante, usando da diligência devida, 
possa dispor.

O leilão electrónico constitui uma fase facultativa a que entidade adjudicante 
pode recorrer nos procedimentos de concurso, quando esteja em causa a formação 
de contratos de locação ou de aquisição de bens móveis ou de contratos de aquisição 
de serviços. O leilão electrónico destina-se a permitir aos concorrentes melhorar, 
progressivamente, os atributos das suas propostas relativos a aspectos da execução 
do contrato a celebrar submetidos à concorrência pelo caderno de encargos – desde 
que este fixe os parâmetros base desses aspectos e desde que tais atributos sejam 
definidos apenas quantitativamente e a sua avaliação seja efectuada através de uma 
expressão matemática. De acordo com os imperativos comunitários, no decurso do 
leilão electrónico, a entidade adjudicante não pode divulgar, directa ou indirecta-
mente, a identidade dos concorrentes que nele participam.

O CCP acolhe também a figura do acordo quadro a celebrar pelas entidades 
adju dicantes, isolada ou conjuntamente, com uma única entidade (quando se en-
contrem suficientemente especificados todos os aspectos da execução dos contra-
tos a celebrar ao seu abrigo) ou com várias entidades (quando o acordo quadro 
tenha por objecto a aquisição futura de diferentes lotes ou quando os aspectos da 
execução dos contratos a celebrar ao seu abrigo não estejam todos contemplados ou 
não se encontrem suficientemente especificados). Acrescenta-se que, em qualquer 
caso, a celebração de um acordo quadro deve mostrar-se adequada aos fins a pros-
seguir pela entidade adjudicante, bem como ao tipo de obras, bens ou serviços em 
causa, sendo vedada a sua utilização nos casos em que impeça, restrinja ou falseie  
a concorrência.

O CCP prevê ainda que as entidades adjudicantes possam criar centrais de com-
pras, igualmente sujeitas às disposições, do presente Código, destinadas a: (i) adju-
dicar propostas em sede de procedimentos pré-contratuais destinados à formação 
de contratos de empreitada de obras públicas, de locação ou de aquisição de bens 
móveis e de aquisição de serviços, a pedido e em representação das entidades adju-
dicantes; (ii) adquirir bens móveis ou serviços destinados a entidades adjudicantes, 
nomeadamente por forma a promover o agrupamento de encomendas de bens ou  
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serviços; (iii) celebrar acordos quadro, também designados por contratos públi-
cos de aprovisionamento, que permitam a posterior formação de contratos ao seu  
abrigo, por ajuste directo, por parte das entidades adjudicantes. 

O CCP recebe ainda a figura de origem comunitária designada por sistemas de 
aquisição dinâmicos. Tratam-se (sic) de sistemas totalmente electrónicos destina-
dos a permitir às entidades adjudicantes a celebração de contratos de aquisição de 
bens ou de serviços de uso corrente, entendendo-se por tal aqueles bens e serviços 
cujas especificações técnicas são estandardizadas.

Por fim, consagrou-se a possibilidade de a entidade adjudicante recorrer, nos 
procedimentos de formação de contratos de concessão de obras públicas ou de con-
cessão de serviços públicos, a uma fase de negociações, após uma primeira avaliação 
das propostas2.

3. Quanto à matéria relativa ao regime substantivo dos contratos públicos, a 
primeira nota que importa realçar prende-se com a circunstância da parte III do 
CCP apenas se aplicar aos contratos públicos que revistam a natureza de contrato 
administrativo, deixando-se, desta forma, à margem dos mesmos instrumentos con-
tratuais cuja fase de formação se encontra sujeita às regras estabelecidas na parte 
II do CCP.

Assinalada a inexistência de sobreposição de âmbitos objectivos de aplicação 
entre as partes II e III do CCP, importa ter presente a segunda opção de fundo rela-
tivamente à parte III e que se relaciona com o facto de esta assentar numa estrutura 
bipartida. Assim, por um lado, integra a parte III do Código um núcleo de normas 
comum a todos os contratos que revestem a natureza de contrato administrativo 
(revogando-se, deste modo, os artigos 178º a 189º do Código do Procedimento  
Administrativo) – título I da parte III – e, por outro lado, nela é especialmente regu-
lada a disciplina jurídica aplicável a certos tipos contratuais em particular – título II 
da parte III: empreitada de obras públicas, concessão de obras públicas e de serviços 
públicos, aquisição e locação de bens móveis e aquisição de serviços.

O regime estabelecido na parte III do Código reflecte ainda uma filosofia de 
reforço claro e deliberado da autonomia contratual das partes, denotando-se, neste  
contexto, uma predominância evidente de normas de carácter supletivo. Outra 
marca das grandes opções estruturais relativas à parte III prende-se com a tendên-
cia desregulamentadora (visível, nomeadamente, no domínio das empreitadas de 
obras públicas) que acompanha, aliás, a óptica anteriormente realçada.

No que concerne ao título I da parte III do Código (“Contratos administrativos 
em geral”), a primeira nota vai para a preocupação de preservação do quid specificum 
dos contratos administrativos, perceptível através dos seguintes aspectos: (i) recor-
rente apelo aos imperativos de interesse público (por exemplo, na modificação e 

2 Retificado pela Declaração de Retificação nº 18-A/2008, de 28 de março.
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resolução contratuais); (ii) manutenção de importantes poderes do contraente pú-
blico durante a fase de execução do contrato administrativo; (iii) criação de figuras 
como a da partilha de benefícios; (iv) criação de regras especiais para as situações 
de incumprimento do contraente público; (v) introdução de normas que versam, 
directa ou indirectamente, a repartição de risco entre as partes contratantes.

Numa lógica de maior rigor na gestão dos recursos públicos, a regulamentação 
do título I da parte III imprime, igualmente, uma maior responsabilização de todos  
os intervenientes nas relações contratuais administrativas. Assim, foram criadas  
regras de incentivo à boa gestão de recursos financeiros públicos e privados (como 
as normas relativas aos adiantamentos de preço, à revisão de preços e à liberação da 
caução) e regras relativas à repartição de responsabilidade durante a fase de exe-
cução (destaca-se, quanto a este aspecto, o regime do incumprimento contratual, 
da cessão e da subcontratação).

Por último, de entre as principais inovações do CCP, não pode deixar de se des-
tacar a criação de regulamentação adequada de alguns aspectos das técnicas de  
project finance, acquisition finance e asset finance que se cruzam com a actividade de con-
tratação pública. Na verdade, esta técnica de obtenção de recursos financeiros para 
financiamento de projectos, recorrentemente utilizada na Europa e em Portugal 
(especialmente quando associada a parcerias públicas-privadas consubstanciadas 
em contratos de concessão) e sem a qual muitos avultados investimentos ao ser-
viço do desenvolvimento do país não teriam sido possíveis, não encontrava qualquer 
reflexo ao nível da legislação ordinária, o que gerava um conflito entre as técnicas 
contratuais ditadas, sobretudo, pela prática do project finance e as regras legais rela-
tivas à contratação pública, de raiz essencialmente comunitária. O novo CCP veio, 
assim, pôr um termo à divisão entre a prática e a legislação no que respeita a alguns 
fenómenos generalizados com o project finance e combinou a necessária rigidez das 
normas destinadas à salvaguarda da concorrência garantida pela parte II do Código 
com as recorrentes garantias exigidas pelas entidades financiadoras do projecto, 
que no sucesso deste vêem a fonte quase exclusiva de retribuição do investimento 
suportado. Destaca-se, portanto, a este respeito, o enquadramento legal atribuído 
aos direitos de stepin e stepout, a regulamentação das alterações societárias e o re-
gime construído a propósito do exercício do direito de sequestro da concessão (este 
último já no título II da parte III do Código).

4. A abrir o título II da parte III do Código (“Contratos em especial”) encon-
tra-se o capítulo referente ao contrato de empreitada de obras públicas – que se 
mantém, naturalmente, como um contrato administrativo por determinação da lei 
– resultante de uma redução substancial do título IV (“Execução da Empreitada”) 
do Decreto-Lei nº 59/99, de 2 de Março. Essa redução é fruto, em primeiro lugar, 
de se considerar como uma solução menos boa a disciplina minuciosa do contrato 
de empreitadas de obras públicas, como vem sendo tradicional entre nós há várias 
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décadas. Essa disciplina minuciosa contribuiu para a cristalização de um regime 
que se deveria pretender dinâmico, transformou a lei em “contrato normativo” e, 
sobretudo, retirou aos sujeitos das relações contratuais um espaço de decisão que 
deveria ser deles por excelência. A redução operada resulta ainda, em segundo  
lugar, da ideia rectora do CCP, particularmente do objectivo de o construir sobre  
títulos e capítulos equilibrados e com uma estrutura tão homogénea quanto possí-
vel e, ainda, do objectivo de remeter para a respectiva parte geral (título I da parte 
III) tudo o que se deva considerar próprio da teoria geral dos contratos públicos e 
não tanto exclusivo dos contratos de empreitada de obras públicas.

Assim, regista-se desde já que uma parte importante do aludido título IV do 
Decreto-Lei nº 59/99, de 2 de Março, surge com uma nova sistematização no título 
I da parte III do Código, sendo que muitas outras regras inscritas naquele diploma  
deixam de ter reflexo legal no Código, passando o respectivo conteúdo a depen-
der da autonomia do dono do concurso – que as acolherá, ou não, no caderno  
de encargos – e, ainda que com todas as limitações de que a mesma consabida-
mente padece, da liberdade contratual das partes – que as inserirão, ou não, no 
clausulado contratual.

Como principais linhas de força do capítulo das empreitadas de obras públi-
cas, sublinham-se as seguintes: (i) abandono da tradicional tricotomia “empreitada 
por preço global, por série de preços ou por percentagem”, sem prejuízo de a enti-
dade adjudicante poder desenhar as empreitadas com qualquer desses figurinos; 
(ii) clarificação do mecanismo de representação das partes e reforço dos poderes 
do director de fiscalização da obra (antigo “fiscal da obra”); (iii) uniformização do 
regime de garantias administrativas do empreiteiro relativamente a eventos que de-
vam ser formalizados em auto; (iv) previsão de um observatório das obras públicas, 
ainda que dependente de lei especial que o crie e discipline, através do qual se mo-
nitorizarão os aspectos mais relevantes da execução dos contratos de empreitadas 
de obras públicas; (v) consagração da regra de que incumbe ao dono da obra (e, 
no caso de empreitadas integradas em concessões, ao concedente, salvo estipula-
ção em contrário) o procedimento administrativo de expropriação, constituição 
de servidões e ocupação de prédios necessários à execução dos trabalhos, ficando 
igualmente sob sua responsabilidade o pagamento das indemnizações devidas; (vi) 
previsão da regra segundo a qual as expropriações devem estar concluídas, na sua 
totalidade, antes da celebração do contrato, salvo quando o número de prédios a 
expropriar associado ao prazo de execução da obra tornem esta obrigação manifes-
tamente desproporcionada; (vii) circunscrição dos casos em que se admite consig-
nação parcial; (viii) racionalização, por via de limitações acrescidas por comparação 
com o que resultava do Decreto-Lei nº 59/99, de 2 de Março, do regime dos tra-
balhos a mais, que passam a depender de pressupostos mais apertados e deixam 
de incluir os trabalhos necessários ao suprimento de erros e omissões; (ix) redefi-
nição do regime da responsabilidade por erros e omissões, que passa a assentar na  
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regra de que o empreiteiro assume tal responsabilidade quando tenha a obrigação 
contratual ou pré-contratual de elaborar o programa ou o projecto de execução, 
excepto quando aqueles erros ou omissões sejam induzidos pelos elementos elabo-
rados ou disponibilizados pelo dono da obra; (x) limitações acrescidas em matéria 
de subempreitadas; (xi) reformulação substancial do regime de garantia da obra, 
que passa a variar consoante se trate de defeitos relativos a elementos construtivos 
estruturais (dez anos), a elementos construtivos não estruturais ou a instalações 
técnicas (cinco anos) ou a equipamentos afectos à obra mas dela autonomizáveis 
(dois anos); (xii) previsão de um relatório final da obra; (xiii) clarificação do regime 
de extinção do contrato pelo dono da obra e pelo empreiteiro.

Naturalmente que a disciplina do contrato de empreitada de obras públicas bene-
ficia ainda das linhas de força do regime substantivo geral dos contratos administra-
tivos vertido no título I da parte III do CCP.

5. No que respeita ao regime substantivo dos contratos administrativos, realça-
-se ainda que o CCP contém, pela primeira vez em Portugal, uma disciplina geral 
sobre concessões de obras públicas e de serviços públicos, sendo que a maior parte 
das regras são comuns a estes dois tipos contratuais. Note-se ainda que as disposi-
ções gerais em matérias concessórias são subsidiariamente aplicáveis ao contrato de 
concessão de exploração de bens do domínio público.

A regulamentação em causa inspira-se amplamente na prática contratual exis-
tente entre nós neste domínio, solidificada sobretudo desde o início dos anos 90 do 
século passado.

Em geral, deixa de ser necessária lei de habilitação específica para cada conces-
são e o legislador preserva a autonomia das partes para a disciplina específica de 
cada relação concessória. Para além disso, a regulamentação aplicável às concessões 
é norteada, como se viu supra, pela preocupação de adequação às técnicas, hoje em 
dia comuns, de project finance, acquisition finance e asset finance.

Quanto a aspectos a valer igualmente para as concessões de obras e para as de 
serviços públicos, realçam-se os seguintes: (i) prevê-se que o prazo de vigência do 
contrato deve ser fixado em função do período de tempo necessário para amortiza-
ção e remuneração; (ii) o contrato deve implicar uma significativa e efectiva transfe-
rência do risco para o concessionário; (iii) os direitos e as obrigações do concedente 
e do concessionário com base legal são clarificados; (iv) estabelece-se que o con-
trato pode atribuir ao concessionário o direito a prestações económico-financeiras 
pelo concedente, mas apenas se as mesmas não ofenderem as regras comunitárias 
e nacionais de concorrência, forem essenciais à viabilidade económico-financeira 
da concessão e não eliminarem a efectiva e significativa transferência do risco da 
concessão para o concessionário; (v) consagra-se um regime uniforme de sequestro, 
resgate e resolução pelo concedente. A regulação de aspectos específicos de um e 
de outro tipo contratual é relativamente reduzida, seja porque as disposições gerais 
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consomem o essencial, seja porque o título I da parte III é aqui aplicável e dispensa, 
neste capítulo, disciplina mais exaustiva3.

6. No campo da aquisição e locação de bens e aquisição de serviços, o primei-
ro tópico a destacar prende-se com a inclusão dos contratos de aquisição de bens 
móveis, de locação de bens e de aquisição de serviços no rol dos contratos adminis-
trativos por determinação legal. Todos os contratos desse tipo celebrados por um 
contraente público passam a ser considerados contratos administrativos e a seguir o 
regime especial estabelecido neste capítulo e no título I da parte III.

Merece ainda menção o facto de a definição de aquisição de bens móveis incluir 
os contratos que envolvem a aquisição de bens que vão ser fabricados pelo contraente 
particular, que normalmente são tratados como contratos de aquisição/fornecimento,  
mas que, de acordo com a orientação tradicional, integrar-se-iam no conceito de  
empreitada (civil). Correspondem tais contratos aos “contratos de fabrico”.

Neste domínio, consagra-se um conjunto reduzido de normas injuntivas espe-
ciais aplicáveis à execução de contratos administrativos com este objecto, designa-
damente, normas relativas a (i) conformidade dos bens a fornecer; (ii) obrigações do 
fornecedor em relação aos bens entregues; (iii) resolução pelo contraente público, 
estabelecendo-se, aqui, um prazo especial de três meses de mora na entrega dos 
bens findo o qual o contraente público pode resolver o contrato. Consagra-se, por 
outro lado, um conjunto (mais alargado) de normas supletivas especiais aplicáveis 
à execução de contratos administrativos com este objecto, designadamente: (i) nor-
mas relativas ao acompanhamento do fabrico; (ii) local e condições de entrega de 
bens; (iii) encargos gerais do fornecedor, com licenças, taxas, impostos, prestação 
de cauções, etc.; (iv) continuidade de fabrico; (v) direitos de propriedade industrial; 
(vi) resolução pelo fornecedor, estabelecendo-se que esta não determina a repeti-
ção das prestações já realizadas. Por último, estende-se a aplicação a estes contratos 
de aquisição de bens móveis o disposto na lei que disciplina os aspectos relativos à 
venda de bens de consumo e das garantias a ela relativas, no que respeita à respon-
sabilidade e obrigações do fornecedor e do produtor e aos direitos do consumidor.

Quanto ao contrato de locação de bens móveis que revista natureza de contrato 
administrativo, estabelece-se um conjunto de normas injuntivas, especiais relati-
vamente ao regime da locação estabelecido no Código Civil: (i) indemnização por 
mora do contraente público nos pagamentos; (ii) cedência do gozo e sublocação 
do bem locado; (iii) resolução pelo contraente público, estabelecendo-se, aqui, um 
prazo especial de três meses de mora no cumprimento de obrigações de manuten-
ção ou reparação pelo locador, findo o qual o contraente público pode resolver o 
contrato. Prevê-se ainda, supletivamente, um conjunto de obrigações de reparação 
e manutenção que impendem sobre o locador privado.

3 Retificado pela Declaração de Retificação nº 18-A/2008, de 28 de março.
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Por fim, a disciplina do contrato de aquisição de serviços assenta fundamental-
mente numa remissão, com as necessárias adaptações, para o disposto em sede de 
contratos de aquisição de bens móveis.

Foram ouvidos os órgãos de governo próprio das Regiões Autónomas, a Associa-
ção Nacional de Municípios Portugueses, a Ordem dos Arquitectos, a Autoridade 
da Concorrência e as associações representativas do sector da construção.

Foi promovida a audição da Associação Nacional de Freguesias e da Ordem dos 
Engenheiros.

Assim:
Nos termos da alínea a) do nº 1 do artigo 198º da Constituição, o Governo decreta 

o seguinte:

CAPÍTULO I – Disposições gerais

Artigo 1º – Aprovação
1 – É aprovado o Código dos Contratos Públicos, que se publica em anexo ao 

presente decreto-lei e que dele faz parte integrante.
2 – O Código dos Contratos Públicos procede à transposição das Directivas nºs 

2004/17/CE e 2004/18/CE, ambas do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 
de Março, bem como da Directiva nº 2005/51/CE, da Comissão, de 7 de Setembro, 
e ainda da Directiva nº 2005/75/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de Novembro.

Artigo 2º – Publicitação da actualização dos limiares comunitários
O Governo, por portaria dos ministros responsáveis pelas áreas das finanças e 

das obras públicas, publicita os valores actualizados a que se referem:
a) As alíneas a) e b) do artigo 16º da Directiva nº 2004/17/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 31 de Março;
b) As alíneas a), b) e c) do artigo 7º da Directiva nº 2004/18/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 31 de Março.

Artigo 3º – Anúncios4

1 – Os anúncios a publicar no Diário da República, nos termos previstos no Código 
dos Contratos Públicos, são enviados à Imprensa Nacional – Casa da Moeda, S.A., 
através de meios electrónicos, conforme o formato e as modalidades de transmissão 
indicados no portal do Diário da República Electrónico.

4 A Portaria nº 701-A/2008, de 29 de julho, que aqui vem reproduzida em Legislação complementar, estabeleceu 
os modelos de anúncios aplicáveis aos procedimentos pré-contratuais previstos neste CCP.
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2 – A publicação dos anúncios referidos no número anterior deve ser efectuada 
em tempo real, no caso dos concursos públicos urgentes e, nos demais casos, no 
prazo máximo de vinte e quatro horas.

Artigo 4º – Portal dos contratos públicos e plataformas electrónicas utilizadas 
pelas entidades adjudicantes5

1 – Por portaria conjunta dos ministros responsáveis pelas áreas das finanças, das 
obras públicas e da ciência e tecnologia, são aprovadas as regras de constituição, de 
funcionamento e de gestão de um portal único da Internet dedicado aos contratos 
públicos.

2 – A utilização de plataformas electrónicas pelas entidades adjudicantes para 
os efeitos previstos no Código dos Contratos Públicos deve obedecer a requisitos e 
condições a definir por portaria conjunta dos ministros responsáveis pelas áreas das 
finanças, das obras públicas e da ciência e tecnologia.

3 – A portaria referida no número anterior define ainda as regras de funcio-
namento das plataformas electrónicas utilizadas pelas entidades adjudicantes, as 
obrigações a que as mesmas se encontram sujeitas, bem como as condições de in-
terligação com o portal único da Internet referido no nº 1 para efeitos do disposto 
no artigo 465º do Código dos Contratos Públicos.

CAPÍTULO II – Disposições complementares

Artigo 5º – Alteração ao Decreto-Lei nº 33/99, de 5 de Fevereiro
Os artigos 1º e 2º do Decreto-Lei nº 33/99, de 5 de Fevereiro, passam a ter a 

seguinte redacção:

«Artigo 1º 
Âmbito objectivo

O presente decreto-lei estabelece a disciplina da contratação pública aplicável à forma-
ção dos contratos públicos abrangidos pelo disposto na alínea b) do nº 1 e no nº 2 do artigo 
296º do Tratado da Comunidade Europeia.

5 A Portaria nº 701-F/2008, de 29 de julho, que regulou a constituição, funcionamento e gestão do portal único 
da Internet dedicado aos contratos públicos (Portal dos Contratos Públicos), foi revogada pelo Decreto-Lei  
nº 111-B/2017, de 31 de agosto, o mesmo sucedendo com a Portaria nº 701-G/2008, também de 29 de julho, que 
definiu os requisitos e condições a que devia obedecer a utilização de plataformas eletrónicas pelas entidades 
adjudicantes na fase da formação dos contratos e bem assim as regras de funcionamento das plataformas 
eletrónicas utilizadas por aquelas entidades e sua interligação com o Portal dos Contratos Públicos e que 
foi revogada pela Lei nº 96/2015, de 17 de agosto.



DECRETO-LEI Nº 18/2008, DE 29 DE JANEIRO

27

Artigo 2º 
Âmbito subjectivo

1 – O presente decreto-lei aplica-se aos contratos referidos no artigo anterior celebrados 
pelo Ministério da Defesa Nacional ou pelas entidades do sector empresarial do Estado que 
prossigam atribuições do Ministério da Defesa Nacional.

2 – O presente decreto-lei aplica-se, ainda, aos contratos referidos no artigo anterior, 
relativos a aquisições destinadas à Guarda Nacional Republicana, nos termos definidos na 
Lei da Defesa Nacional e das Forças Armadas e no respectivo estatuto orgânico.»

Artigo 6º – Alteração à Lei nº 18/2003, de 11 de Junho
O artigo 45º da Lei nº 18/2003, de 11 de Junho, com as alterações introduzidas 

pelo Decreto-Lei nº 219/2006, de 11 de Fevereiro, passa a ter a seguinte redacção:

«Artigo 45º 
Sanções acessórias

1 – Caso a gravidade da infracção e a culpa do infractor o justifiquem, a Autoridade da 
Concorrência determina a aplicação, em simultâneo com a coima, das seguintes sanções 
acessórias:

a) Publicação no Diário da República e num jornal nacional de expansão nacional, regio-
nal ou local, consoante o mercado geográfico relevante em que a prática proibida produziu 
os seus efeitos, a expensas do infractor, da decisão de condenação proferida no âmbito de um 
processo instaurado ao abrigo da presente lei;

b) Privação do direito de participar em procedimentos de formação de contratos cujo 
objecto abranja prestações típicas dos contratos de empreitada, de concessão de obras pú-
blicas, de concessão de serviços públicos, de locação ou aquisição de bens imóveis e de aqui-
sição de serviços ou ainda em procedimentos destinados à atribuição de licenças ou alvarás, 
desde que a prática que constitui contra-ordenação punível com coima se tenha verificado 
durante ou por causa do procedimento relevante.

2 – A sanção prevista na alínea b) do número anterior tem a duração máxima de dois 
anos, contados da decisão condenatória.»

Artigo 7º – Alteração ao Decreto-Lei nº 12/2004, de 9 de Janeiro
Os artigos 24º, 29º e 37º do Decreto-Lei nº 12/2004, de 9 de Janeiro, passam a 

ter a seguinte redacção:

«Artigo 24º 
Deveres no exercício da actividade

1 – […].
2 – […]:
a) [Revogada];
b) [Revogada];
c) [Revogada];
d) [Revogada];


