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Resumo: Com o presente artigo, é nosso propósito analisar apenas alguns aspectos
da relação que, em certos contratos administrativos, pode ser estabelecida entre estes e os
direitos de autor. Mais concretamente, está em causa saber se os direitos de autor,
designadamente o direito moral de autor, podem influir sobre as vicissitudes do contrato, em
particular sobre o exercício dos poderes da entidade adjudicante e, neste âmbito, sobre os
poderes de modificação unilateral do contrato e respectivas consequências. Simultaneamente,
faremos uma relação do tema com a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia
(TJUE), sobre a modificação do contrato administrativo.
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Resumo: No presente artigo é feita uma interpretação exaustiva da alteração ao artigo
127.º do CCP feita na Lei do Orçamento de Estado para 2012. Nos termos dessa alteração foi
determinado que a publicitação da celebração de contratos na sequência de ajuste direto
passa a abranger também a informação sobre a impossibilidade de satisfação da necessidade
aquisitiva em causa através dos recursos próprios da entidade adjudicante. Numa redação
fortemente criticada pelo Autor, chama-se a atenção para o erro de perspetiva que consiste em
fazer depender a necessidade da justificação do recurso ao outsourcing da adoção do
procedimento de ajuste direto.
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Resumo: Com o presente artigo pretende o autor realçar as dimensões estruturantes
do regime jurídico do Acordo sobre os Contratos Públicos, âmbito e tipo de procedimentos,
bem como as diferenças entre este acordo e as directivas comunitárias sobre contratação
pública, e depois aferir da sua transposição no CCP. Nela se conclui que a prática
administrativa do InCI de exigir, para efeitos de habilitação, às empresas estrangeiras da União
ou sujeitas ao ACP os requisitos exigidos às empresas nacionais viola o Direito da União e o
ACP, tendo, relativamente ao Direito da União, tal já sido sufragado pelo Tribunal de Justiça no
acórdão de 18/11/2010, Proc. C-458/08.

