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PREFÁCIO

É conhecida a grandeza e crescente importância da aquisição de bens, 
serviços e empreitadas no seio dos países que integram a União Euro-
peia. Daí que esta, de modo continuado e insistente, venha desenvol-
vendo um processo legislativo enquadrador da contratação pública em 
curso nos respetivos Estados-Membros, iniciativa que, em Portugal, 
influenciou, a elaboração e o conteúdo do Código dos Contratos Públi-
cos, aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29.1., bem como as subs-
tanciais alterações de que este foi objeto na sequência da publicação 
do Decreto-Lei nº 111-B/2017, de 31.8. (intervenção legislativa ditada, 
de modo direto, pela transposição das diretivas 2014/23/EU, 2014/24/
EU e 2014/25/EU, do Parlamento Europeu e do Conselho) e da Lei nº 
30/2021, de 21.5..

O Código dos Contratos Públicos mostrou-se decisivo na disciplina 
da contratação pública em Portugal, não só em razão da inovação e cla-
rificação legislativas aí consagradas, mas também por força da afirmação 
dos princípios norteadores do procedimento na formação dos contra-
tos públicos, seja no plano estritamente económico-financeiro, seja nos 
domínios da legalidade e da ética.

Como bem acentuam os autores da obra em apreço, introduzem-se, 
de um lado, os princípios da eficácia, economia e eficiência em ordem 
a maximizar o benefício com o menor custo e, do outro, elencam-se os 
princípios da legalidade, proporcionalidade, concorrência, transparên-
cia, boa-fé, igualdade, imparcialidade e outros expressamente previstos 
no artigo 1º-A, do C.C.P., que são de seguimento obrigatório no âmbito 
da contratação pública.
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Depara-se-nos, pois, um complexo legal e principialista apto a garan-
tir a melhor gestão dos dinheiros públicos em contexto de contratação 
pública e, inerentemente, a potenciar a melhor qualidade da correspon-
dente despesa.

Mas a operatividade e eficácia daquele diploma legal, disciplinador 
e tutelar, carece de instituições públicas e fornecedores do Estado que 
intuam e apreendam o espirito e a finalidade das normas aplicáveis, bem 
como a envolvência dos princípios que as estruturam e complementam.

No apoio a tais operadores e imediatos destinatários daquela legislação, 
nacional ou provinda da EU, acorre, com evidente destaque, a doutrina de 
matriz essencialmente jurídica expressa em estudos e análises várias.

A presente obra inclui-se, com óbvia e elevada distinção, no universo 
de tais estudos atinentes à contratação pública e aprovisionamento.

E, nessa tarefa, os autores explicitam e decompõem a linguagem con-
cetual, tantas vezes hermética, que integra a vasta normação referente 
à contratação pública, sintetizam a matéria procedimental, facilitando 
a sua compreensão e acesso, convocam, com assertividade e entendível 
aplicação, as normas que suportam juridicamente a tramitação seguida 
e, por último, agora no estrito domínio do aprovisionamento, não se exi-
mem de apelar a uma ajustada visão gestionária, integrada pela oportuna 
avaliação das necessidades e abordagem esclarecida do mercado.

Para além da atividade descrita, os autores, perseguindo sempre obje-
tivos de natureza pedagógica e claramente orientadores, desenvolvem, 
de forma concisa e clara, importante reflexão temática em áreas, a saber:

com alinhamento de propostas tendentes a otimizar o funciona-
mento dos serviços nos planos organizativo e da contratação;

gerais que a devem informar e detendo-se, com particular demora, 
na escolha do procedimento enquanto etapa fulcral do percurso 
conducente à formação dos contratos públicos;

doutrina;

Públicos decorrentes da publicação da Lei nº 30/2021, de 21.5., 
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diploma legal que, com relevância, visa implementar a agilização, 
simplificação e flexibilização do procedimento pré-contratual, 
introduz medidas tendentes à qualificação e inovação no plano 
da execução contratual, altera o regime jurídico das Centrais de 
Compras e integra as componentes social e ambiental no domínio 
da atividade contratual do Estado;

 
cantes.

Evidenciámos acima a tendência eminentemente pedagógica e pro-
fissionalmente orientadora do estudo em causa. Certamente em coerên-
cia com a vertente prática assumida pelos próprios autores.

Tal não subentende, porém, que a obra em apreço constitua um 
mero repositório de ensinamentos e orientações dirigidas a profissionais 
em funções nas áreas do aprovisionamento e da contratação pública.

Com efeito, e sublinha-se, nesta obra convivem, em equilibrada 
medida e interação, reflexões de pendor funcional expressamente dirigi-
das a entidades adjudicantes e adjudicatárias e alongada teorização estri-
bada na lei, jurisprudência e doutrina vária de matriz jurídica. Ou seja,  
o global posicionamento teórico e pedagógico contido na presente obra 
arrima-se a amplo e criterioso suporte técnico-jurídico, que, afinal e ver-
dadeiramente, constitui o seu respaldo.

A obra em presença, expressão elevada dos superiores conhecimen-
tos técnicos dos autores e da vasta experiência destes nos domínios do 
aprovisionamento e contratação pública, assume-se, assim, como refe-
rência necessária para todos aqueles que, de modo profissional e tam-
bém académico, operam em tais domínios.

Os Autores – Pedro Almeida e António Cúrdia – concretizam, agora, 
a 2ª Edição da obra subordinada ao título “Aprovisionamento e Contra-
tação Pública”.

Para além de saudarmos tal iniciativa, expressamos, desde já, o reco-
nhecimento devido aos autores pela elaboração de uma obra que, segu-
ramente, contribuirá para o enobrecimento da atividade aquisitiva do 
Estado.

Alberto Brás
Juiz Conselheiro do Tribunal de Contas
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Introdução

A logística teve a sua origem na deslocação, abastecimento e coordena-
ção de tropas, no teatro de operações militares, levando ao conceito de 
produto e serviços fornecido no local, no momento oportuno e na quan-
tidade necessária que transitou para a atividade industrial e empresarial1.  

A globalização elevou a logística a um novo patamar, com novos mer-
cados que é necessário abastecer, com fábricas em continentes distintos 
do dos consumidores finais, exigindo a movimentação de bens, muitas 
vezes perecíveis, em curtos espaços de tempo e a baixo custo. Estamos, 
portanto, na era da verdadeira cadeia logística, que tem como objetivo 
criar valor e que atua à escala global, impulsionado pelas tecnologias de 
informação e por empresas multinacionais que abastecem mercados e 
consumidores cada vez mais exigentes. As dificuldades de abastecimento 
de produtos clínicos durante a pandemia provocada pelo SARS-CoV2 e a 
logística necessária à distribuição das vacinas contra a Covid-19 compro-
vam a complexidade das cadeias logísticas e a sua importância global.

A esta realidade não é alheia a atividade do Estado, entendendo-se 
este em sentido lato. Desde a atividade diária de uma entidade pública 
empresarial, como um hospital, a um município, uma escola ou a uma 
força policial, todo o funcionamento da máquina do Estado carece de 
fornecimentos de bens e serviços para funcionar e atingir os seus fins.

Os Serviços Públicos são a âncora de coesão social, económica e polí-
tica dos Estados. Aliás, o Tratado de Lisboa reconhece que esses serviços 
são um instrumento fulcral de desenvolvimento e uma base sólida para a 

1 Cf. Carvalho & Encantado, 2006.
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ação da União Europeia (UE) no futuro. O próprio Tratado solicita à UE 
e aos seus Estados-membros que garantam que esses serviços funcio-
nem com base em princípios de ordem jurídica, económica, financeira e 
social que lhes permitam realizar a sua missão2.

Por ano, mais de 250.000 entidades públicas são contratantes na 
UE e aplicam cerca de 14% do PIB desta na aquisição de bens e servi-
ços, assumindo assim a segunda maior fatia da despesa pública, logo a 
seguir à despesa com pessoal. Em Portugal o peso dos valores contratu-
ais comunicados ao portal BASE representou 4,18% do PIB, o que atesta 
a importância a contratação pública na economia3.

O peso da contratação pública na economia é indiscutível, sendo uma 
ferramenta imprescindível na prossecução de políticas sociais, na defesa 
ambiental ou na inovação tecnológica. 

Para assegurar a concorrência, transversalidade e uniformização 
entre os Estados Membros, a UE criou diretrizes que consagram limia-
res para a obrigatoriedade de publicitação dos procedimentos concur-
sais no Jornal Oficial da União Europeia (JOUE). Essas diretrizes foram 
transpostas para a legislação interna de cada país, dando origem no caso 
português, ao Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo 
Dec.-Lei 18/2008, de 29 de janeiro.

Dada a dimensão e complexidade do Código dos Contratos Públicos 
(CCP) este é, por vezes, visto numa perspetiva essencialmente herme-
nêutica e numa dimensão e complexidade meramente jurídicas, faltando 
a visão de gestão e a prática na condução de um processo de aquisição, 
desde a avaliação da expressão de necessidades, integração com a polí-
tica de compra da instituição, conhecimento do mercado e capacidade 
de prospeção do mesmo, até à condução processual do procedimento 
pré-contratual, sem esquecer o exercício de competências negociais, 
quer internas com os utilizadores, quer externas com os concorrentes / 
fornecedores e, não menos importante, dedicação e empenho na causa 
pública e na boa gestão de dinheiros públicos. 

Em nosso entender, são estas competências conjugadas com o conhe-
cimento da tramitação processual prevista no CCP, de que necessita um 
especialista em contratação pública.

2 Rodrigues, 2008.
3 IMPIC – Instituto dos Mercados Públicos do Imobiliário e da Construção, I.P.
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