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Direito Europeu

1. “Inovação” nas Diretivas

a. 2004: não há referência

b. 2014: inovação como um dos principais objetivos secundários

2. Manifestações da inovação na diretiva 2014: exemplos

3. Fluidez do conceito de inovação no direito europeu 

4. As parcerias para a inovação (PPI): o artigo 31.º da Diretiva

Direito Nacional

1. O Código dos Contratos Públicos na redação do Decreto-Lei n.º 111-B/2017, 

de 31 de agosto: a PPI autónoma e flexível

2. Requisitos para a adoção de uma PPI: artigo 30.º-A do CCP

3. Alguns problemas do procedimento de PPI

4. Outras soluções procedimentais que potenciam a inovação?

Oportunidades para as Smart Cities
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A contratação pública na UE representa 14% do PIB.

Objetivos da Comissão Europeia:

✓ Melhorar as práticas de contratação pública e a qualidade dos

serviços públicos nos mercados em que o sector público é um

adquirente relevante

✓ Apoiar o acesso das empresas aos mercados, em especial as PME

✓ Promover a procura de bens e serviços inovadores na UE

✓ Potenciar o mercado da inovação no território da UE

✓ Ajudar a dar resposta aos grandes desafios da sociedade.

https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/policy/public-procurement_pt

https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/policy/public-procurement_pt
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DIREITO EUROPEU

1.“Inovação” nas Diretivas: 2004 (a)

Directiva 2004/17/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de Março de 2004, relativa 

à coordenação dos processos de adjudicação de contratos nos sectores da água, da energia, dos 

transportes e dos serviços postais

Directiva 2004/18/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de Março de 2004, relativa 

à coordenação dos processos de adjudicação dos contratos de empreitada de obras públicas, dos 

contratos públicos de fornecimento e dos contratos públicos de serviços
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DIREITO EUROPEU

1.“Inovação” nas Diretivas: 2014 (b)

Diretiva 2014/24/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 26 de fevereiro de 2014 relativa 

aos contratos públicos e que revoga a Diretiva 2004/18/CE

Diretiva 2014/25/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 26 de fevereiro de 2014 relativa 

aos contratos públicos celebrados pelas entidades que operam nos setores da água, da energia, 

dos transportes e dos serviços postais e que revoga a Diretiva 2004/17/CE

a. Considerandos

b. Articulado

c. Aplicação prática…?
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DIREITO EUROPEU

2. Manifestações da inovação nas diretivas 2014: exemplos

Artigo 2.º, n.º 1, 22) da Diretiva 2014/24/UE

Artigo 2.º, n.º 1, 18) da Diretiva 2014/25/UE

«Inovação», a implementação de um produto, serviço ou processo novo ou 

significativamente melhorado, incluindo mas não limitado aos processos de produção ou 

construção, um novo método de comercialização, ou um novo método organizacional nas 

práticas empresariais, na organização do local de trabalho ou nas relações externas, 

nomeadamente com o objetivo de ajudar a resolver os desafios societais ou de apoiar a 

Estratégia Europa 2020 para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo.
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DIREITO EUROPEU

2. Manifestações da inovação nas diretivas 2014: exemplos

Considerandos (47) da Diretiva 2014/24/UE e (57) da Diretiva 2014/25/UE:

A investigação e a inovação, nomeadamente a ecoinovação e a inovação social, são 

impulsionadores fundamentais do crescimento futuro e foram colocadas no centro da Estratégia 

Europa 2020 para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo. As autoridades públicas 

deverão fazer a melhor utilização estratégica da contratação pública para fomentar a inovação. A 

aquisição de produtos, obras e serviços inovadores desempenha um papel fundamental na 

melhoria da eficiência e da qualidade dos serviços públicos dando simultaneamente resposta aos 

grandes desafios societais. Contribui para a utilização mais rentável dos fundos públicos, bem 

como para maiores benefícios económicos, ambientais e societais no que respeita ao surgimento 

de novas ideias, à sua tradução em produtos e serviços inovadores e, consequentemente, à 

promoção de um crescimento económico sustentável.
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DIREITO EUROPEU

2. Manifestações da inovação nas diretivas 2014: exemplos

Considerando 49) da Diretiva 2014/24/UE: as entidades adjudicantes deverão ter 

acesso a este procedimento quando “as soluções já disponíveis no mercado não 

permitem o desenvolvimento necessário de um produto, serviço ou obra inovadores nem 

a posterior aquisição dos fornecimentos, serviços ou obras daí resultantes”.

Artigo 31.º, n.º 1: a entidade adjudicante indica a necessidade de produtos, serviços ou 

obras inovadoras que não possam ser obtidos mediante a aquisição de produtos, 

serviços ou obras já disponíveis no mercado.
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DIREITO EUROPEU

3. Fluidez do conceito de inovação no direito europeu

A inovação surge associada a diferentes setores e é 

instrumental à prossecução de outros objetivos:

- Ecoinovação

- Inovação Social

- Contratação pública estratégica

- Eficiência na utilização de recursos  
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DIREITO EUROPEU

4. Parcerias para a inovação no direito europeu: artigo 31.º 

da Diretiva 2014

Quando as soluções já disponíveis no mercado não permitirem o desenvolvimento 

necessário de um produto, serviço ou obra inovadores nem a posterior aquisição dos 

fornecimentos, serviços ou obras daí resultantes, as autoridades adjudicantes deverão 

ter acesso a um procedimento de contratação específico em relação aos contratos 

abrangidos pelo âmbito de aplicação da presente diretiva. 

Artigo 31.º da Diretiva 2014/24/UE

Artigo 49.º da Diretiva 2015/25/UE



SMART CITIES TOUR 2018

INOVAÇÃO | Solar do Vinho do Dão

DIREITO EUROPEU

4. Parcerias para a inovação no direito europeu: artigo 31.º 

da Diretiva 2014

Este procedimento específico deverá permitir às autoridades adjudicantes instituir uma 

parceria para a inovação a longo prazo tendo em vista o desenvolvimento e posterior 

aquisição de produtos, serviços ou obras novos e inovadores, desde que estes 

produtos, serviços ou obras inovadores possam ser disponibilizados de acordo com 

níveis de desempenho e custos previamente acordados, sem haver necessidade de um 

procedimento de contratação separado para a aquisição.
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DIREITO EUROPEU

4. Parcerias para a inovação (PPI) : artigo 31.º da Diretiva 

Deverá basear-se nas regras processuais do procedimento concorrencial com 

negociação, e os contratos deverão ser adjudicados unicamente com base na melhor 

relação qualidade/preço, o que facilita a comparação das propostas de soluções 

inovadoras. Independentemente de se tratar de projetos de inovação de grande ou de 

pequena escala, a parceria para a inovação deverá ser estruturada de forma a 

proporcionar a «procura do mercado» necessária, incentivando o desenvolvimento de 

uma solução inovadora sem excluir outros produtos do mercado.

As autoridades adjudicantes não podem constituir parcerias para a inovação para 

impedir, restringir ou falsear a concorrência.
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DIREITO NACIONAL

1.O Código dos Contratos Públicos na redação do

Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto: a PPI

autónoma e flexível

- A PPI como novo procedimento adjudicatório autónomo: artigo 16.º, n.º 1, al. g), do 

CCP

- A PPI como procedimento flexível: artigo 218.º-A, n.º 1, do CCP

- A PPI como procedimento baseado no procedimento de negociação

- A PPI como modelo contratual flexível: ex. artigo 301.º-A do CCP  
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DIREITO NACIONAL

2. Requisitos para a adoção de uma PPI: artigo 30.º-A do 

CCP
Escolha da parceria para a inovação

A entidade adjudicante pode adotar a parceria para a inovação quando pretenda a realização de 

atividades de investigação e o desenvolvimento de bens, serviços ou obras inovadoras, 

independentemente da sua natureza e das áreas de atividade, tendo em vista a sua aquisição 

posterior, desde que estes correspondam aos níveis de desempenho e preços máximos 

previamente acordados entre aquela e os participantes na parceria.

- O legislador nacional não transpôs o que se deve entender por bens, 

serviços ou obras inovadoras? 
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DIREITO NACIONAL

3. Alguns problemas do procedimento de PPI

- Dificuldades na fundamentação da escolha deste procedimento (como se 

demonstra a inovação?)

- Redação infeliz de preceitos legais com prejuízo para a segurança jurídica deste 

procedimento (ex. artigo 218.º-A, n.º 1, a). do CCP: este procedimento pode ou  

deve ter uma fase de qualificação de candidatos?)

- Complexidade na preparação das peças do procedimento em face da sua 

novidade no ordenamento jurídico

- Soluções procedimentais alternativas mais seguras e testadas
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DIREITO NACIONAL

4. Outras soluções procedimentais que potenciam a

inovação?

- Propostas variantes

- Procedimento de diálogo concorrencial

- Procedimento de concurso de conceção
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Oportunidades para as 

Smart Cities

✓ Assegurar a satisfação do 

interesse público de forma mais 

inovadora, melhorando a gestão 

da cidade e a qualidade de vida 

de quem habita, trabalha ou visita 

o território urbano.

✓ Promover ao acesso de todos 

os operadores económicos (em 

especial as PME) aos mercados 

da inovação, criando mais 

investimento e emprego.
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Links relevantes  

Contratação+Inovação

✓ Public Procurement of Innovative Solutions (COM): 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/public-

procurement-innovative-solutions

✓ Green Public Procurement (DGEnv): 

ec.europa.eu/environment/gpp/

✓ Procurement of Innovation Platform (ICLEI): 

https://www.innovation-procurement.org/

✓ Public Procurement for Innovation (OCDE): 

http://www.oecd.org/gov/public-procurement-for-innovation-

9789264265820-en.htm

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/public-procurement-innovative-solutions
http://www.ec.europa.eu/environment/gpp/
https://www.innovation-procurement.org/
http://www.oecd.org/gov/public-procurement-for-innovation-9789264265820-en.htm
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Muito obrigado!
tiagocartaxo@fd.unl.pt

jefarialopes@gmail.com

mailto:tiagocartaxo@fd.unl.pt
mailto:jefarialopes@gmail.com

