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Resumo: Neste texto são abordadas algumas das alterações a que os contratos públicos europeus estão e estarão sujeitos no atual contexto de crise económica, enquanto instrumento de realização de políticas públicas contra cíclicas. São analisadas, em primeiro
lugar, algumas das medidas constantes das novas propostas de revisão das Diretivas 2004/17
e 2004/18, passando-se, de seguida, à nova compreensão das instituições europeias quanto
aos interesses públicos prosseguidos através da contratação pública, considerando também
o recente movimento de promoção da cooperação entre entidades adjudicantes. Por fim,
analisaremos a recente proposta de regulamento quanto ao acesso de países terceiros ao
mercado da contratação pública europeu.
Abstract: This paper analyses some of the changes to which public contracts, as
instruments of implementation of countercyclical public policies, are and will be subject
in the current context of economic crisis. Firstly, we will analyse some of the measures
contained in the new proposals for revision of Directives 2004/17 and 2004/18. SeconRevista de
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dly, we will analyse the recent understanding of the European institutions about the public
interests pursued through public procurement, considering also the recent tendency to
promote public-public cooperation. Finally, we will analyze the recent proposal for a
regulation on the access of third countries to the European public procurement market.

1. Introdução e indicação de sequência
O mercado da contratação pública é especialmente sensível ao atual
contexto de crise económica e financeira que, desde 2008, afeta a atividade económica nos países da União Europeia e que, a partir de 2010,
tem vindo a agravar-se com a crise das dívidas soberanas dos Estados.
Esta crise tem levado os vários Estados e a própria União Europeia
à promoção de políticas públicas anti cíclicas, conferindo uma particular atenção ao mercado dos contratos públicos, seja às regras da contratação pública, seja ao direito (substantivo) dos contratos públicos.
A atenção dada ao modo como se efetiva a procura pública como forma
de debelar, na medida do possível, alguns efeitos da crise tem uma boa
justificação: o mercado dos contratos públicos de valor superior aos limiares das diretivas da UE ascende hoje a € 420 mil milhões de euros, o que
representa cerca de 17% do produto interno bruto da União Europeia.
Assim, a europeização dos contratos públicos que serviu, num
primeiro momento, a realização dos objetivos de integração europeia
— designadamente a criação do mercado único (1) —, é hoje, por
força das difíceis circunstâncias que os países europeus atravessam, um
mecanismo de realização de políticas públicas anti cíclicas (2).
(1)

Sobre esta evolução, v. Maria João ESTORNINHO, Direito Europeu dos Contratos Públicos: Um Olhar Português, 2004, pp. 35 a 53, e, da mesma Autora, “A transposição das Directivas n.º 2004/17/CE e 2004/18/CE, de 31 de Março, e a elaboração
de um Código dos Contratos Públicos”, Cadernos de Justiça Administrativa, n.º 58,
Julho/Agosto, 2006, pp. 10 e ss. Para uma análise sobre um espectro mais largo,
v. Cláudia VIANA, “A Globalização da contratação pública e o quadro jurídico internacional”, Estudos de Contratação Pública, vol. I, Almedina, 2009, pp. 23 a 49.
(2)
Fala-se a este propósito da despesa pública estimuladora (stimulus spending)
que aproveita o potencial regulador da contratação pública — cf. Pedro GONÇALVES,
“Gestão de contratos públicos em tempo de crise”, Estudos de Contratação Pública,
vol. III, Almedina, 2010, p. 7.
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