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Resumo: O presente estudo analisa os contornos de uma solução jurídica consagrada
no Código dos Contratos Públicos, que é inédita no panorama das legislações sobre contratação pública dos diversos Estados-Membros da União Europeia: a sujeição de actos
administrativos unilaterais, cujos efeitos despertem um interesse concorrencial de mercado
e são por isso susceptíveis de ser disputados por uma pluralidade de interessados, aos procedimentos típicos de contratação pública previstos no Código. A partir do momento em
que se aceita que um acto administrativo unilateral pode, em determinadas situações, ser
praticado em substituição de um «contrato público», as prescrições inerentes ao princípio
da concorrência obrigaram o legislador nacional a criar mecanismos para impedir que o
recurso ao acto unilateral em alternativa à celebração de um contrato pudesse ser um
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expediente de fuga às normas da contratação pública. Contudo, a aplicação a actos
administrativos unilaterais de procedimentos que estão originalmente pensados para a
formação de contratos exige um assinalável exegético adaptativo. É para esse esforço que
pretendemos contribuir com o presente trabalho.
Abstract: This paper analyses the contours of a legal solution set-out in the Portuguese Public Contracts Code, and which is unprecedented in the panorama of public
contracts legislations of the various EU Member States: unilateral administrative acts
— the effects of which raise the interests of the competitive market and are therefore likely
to be disputed by a number of interested parties — and their subordination to typical
public procurement procedures set out in the Code. From the moment it is accepted that,
in certain situations, a unilateral administrative act may be applied in lieu of an official
public contract, the requirements inherent to the principle of fair trading force the national legislator to put in place mechanisms that prevent recourse to the unilateral act instead
of the entering into a contract being an expedient to bypassing public procurement norms.
However, applying to unilateral administrative acts procedures which have been originally
designed to structure contracts requires a notable adaptive exegesis, and it is to this end
that this paper aims to contribute.

1. Da sujeição de contratos substitutivos de actos administrativos
ao regime da contratação pública, à posterior sujeição dos actos
substituídos ao mesmo regime
1.1. O reconhecimento de que a autonomia pública contratual
da Administração abrange a capacidade de as autoridades administrativas celebrarem contratos geradores de efeitos jurídicos susceptíveis de
serem igualmente produzidos através de actos administrativos unilaterais
— admitindo-se um princípio de fungibilidade entre acto e contrato
enquanto instrumentos idóneos para o exercício de poderes de autoridade —, bem como o amadurecimento doutrinal do recorte dogmático
desta espécie de contratos administrativos («com objecto passível de acto
administrativo» ou «sobre o exercício de poderes públicos») (2), motivou
um enorme aprofundamento dos diversos aspectos específicos do seu
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Podemos encontrar uma obra compreensiva de referência sobre este tipo de
contratos administrativos na monografia Los contractos sobre los actos y las potestades
administrativas de Alejandro Huergo LORA, Civitas, Madrid, 1998.
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