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Parecer sobre o Projeto de Decreto-Lei que altera o Código dos Contratos Públicos e a Lei n.º 30/2021, 

de 21 de maio, que aprova medidas especiais de contratação pública 

 

 

I. Nota introdutória  

 

Pretende o Governo, através de simples Decreto-lei, alterar pela 13ª vez o Código dos Contratos Públicos 

e proceder à segunda alteração da Lei n.º 30/2021, de 21 de maio, decorridos pouco mais de 12 meses 

desde a última alteração. 

 

Regista-se que, ao contrário da última alteração, o Governo optou por não submeter à Assembleia da 

República as alterações a introduzir num diploma que é estruturante das políticas públicas, sejam elas de 

cariz social, económico ou mesmo cultural, como adiante se irá abordar. 

 

Sendo uma opção jurídico-constitucional admissível, não deixa de ser uma opção política que prejudica o 

debate. 

 

Analisado o projeto de Decreto-Lei, verifica-se que as suas intenções são exatamente iguais às contidas 

na anterior Proposta de Lei apresenta pelo anterior Governo, a qual suscitou viva controvérsia, tendo sido 

criticada por todas as entidades envolvidas no sector da construção, para além do Tribunal de Contas e 

Inspeção Geral de Finanças, acabando chumbada por larga maioria. 

 

Tal como na anterior Proposta pretende-se tornar regra aquilo que é hoje exceção. 

 

Falamos do regime da conceção-construção, agora apelidado de “Empreitadas de Conceção-Construção” 

que, tal como no projeto chumbado na anterior legislatura, pretende-se que “possibilite a eliminação de 

dispêndios de tempo e recursos desnecessários, por parte da entidade adjudicante, nos casos em que esta 

considere que o mercado está em melhor posição de elaborar um projeto de execução de determinada 

obra, concluindo que o acesso a tal prerrogativa concorrerá para uma pretendida agilização 

procedimental.” 

 

Considerando a importância do tema que, como se verá, traduz uma intenção clara de fechar o acesso 

público e concorrencial à atividade de projetistas, sejam eles arquitetos, engenheiros ou paisagistas, 

centraremos a nossa atenção na inovação assinalada e plasmada no artigo 43º-A.  
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II. Do Artigo 43-A:  

 

Dispõe o projeto de decreto-lei o seguinte: 

 

Artigo 5.º 

Aditamentos ao Código dos Contratos Públicos 

São aditados ao Código dos Contratos Públicos os artigos 43.º-A, 57.º-A e 419.º-A, com a seguinte 

redação: 

 

«Artigo 43.º-A 

Empreitadas de conceção-construção 

1 - Para além dos casos previstos no n.º 3 do artigo anterior, em procedimentos de 

formação de contratos de empreitada de obras públicas a entidade adjudicante 

pode prever, como aspeto da execução do contrato a celebrar, a elaboração do 

projeto de execução, observando-se o disposto nos números seguintes. 

2 - O caderno de encargos deve ser integrado por um programa preliminar e as propostas 

devem ser constituídas por um programa base, competindo a elaboração do projeto 

de execução ao adjudicatário. 

3 - O conteúdo obrigatório dos elementos referidos no número anterior é fixado nos 

termos da portaria referida no n.º 7 do artigo 43.º. 

4 - O preço base definido no caderno de encargos deve discriminar separadamente os 

montantes máximos que a entidade adjudicante se dispõe a pagar pela execução das 

prestações correspondentes à conceção e à execução da obra. 

5 - A modalidade do critério de adjudicação é a referida na alínea a) do n.º 1 do artigo 

74.º, devendo os fatores e eventuais subfatores que o densificam ser estritamente 

objetivos, garantir uma adequada comparabilidade das propostas e incluir, pelo 

menos, o preço relativo à conceção e o preço relativo à execução da obra. 

6 - O contrato a celebrar não é considerado um contrato misto para os efeitos do disposto 

no artigo 32.º. 

7 -Salvo em casos excecionais devidamente fundamentados, o cocontratante deve, para 

efeitos de elaboração do projeto de execução, submeter ao contraente público três 

diferentes estudos prévios, de entre os quais é aprovado apenas um. 

8 - Desde que essa possibilidade se encontre prevista no caderno de encargos, o 
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contraente público pode decidir não aprovar nenhum dos estudos prévios a que se 

refere o número anterior, caso em que o contrato cessa e o cocontratante tem 

direito ao pagamento de uma compensação no montante fixado no caderno de 

encargos 

 

 

II – a) A Exceção que é a regra  

 

Assinala-se, desde logo, uma subtil diferença já acima sublinhada face ao projeto chumbado na 

Assembleia da República.  

 

No anterior projeto era revogado o nº 3 do artigo 43º que dispõe o seguinte: 

 

“3 - Em casos excecionais devidamente fundamentados, nos quais o adjudicatário deva assumir, nos 

termos do caderno de encargos, obrigações de resultado relativas à utilização da obra a realizar, ou nos 

quais a complexidade técnica do processo construtivo da obra a realizar requeira, em razão da tecnicidade 

própria dos concorrentes, a especial ligação destes à conceção daquela, a entidade adjudicante pode 

prever, como aspeto da execução do contrato a celebrar, a elaboração do projeto de execução, caso em 

que o caderno de encargos deve ser integrado apenas por um programa preliminar.” 

 

A alteração agora proposta prevê a introdução de um novo artigo, iniciando-se o n.º 1 da seguinte forma: 

“Para além dos casos previstos no n.º 3 do artigo anterior (…)”. 

 

Bastaria que a nova disposição do n.º 1 do artigo 43º-A começasse por: “NOS casos referidos no nº 3 do 

artigo anterior pode ainda (...) e talvez se pudesse adivinhar novo caminho.  

 

No entanto, o rigor jurídico a que o legislador nos vem habituando nas já 12 alterações ao CCP não nos 

faz crer que se trate de um mero lapso de escrita. 

 

Não há, pois, dúvida que o legislador o que pretende não é criar um regime adversativo a uma regra 

estabelecida na conceção-construção.  

 

Assim, na conceção-construção passamos a ter, por um lado, os casos excecionais de obras de grande 

complexidade e, por outro, todas as outras. 
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Com efeito, a partir de agora passa a estar no livre-arbítrio das entidades adjudicantes optar pelo 

lançamento de procedimento de empreitada de conceção-construção. 

 

Ou seja, poderá agora o dono de obra público optar, livremente e sem constrangimentos, entre uma 

adjudicação de empreitada de obra pública em duas fases distintas (com adjudicação separada da 

conceção e construção) ou uma adjudicação única (com atribuição da conceção e construção a um único 

adjudicatário). 

E diz-se livre-arbítrio - e não discricionariedade - porque inexiste o estabelecimento de quaisquer regras 

ou critérios mínimos relativamente a estas situações e que garantam uma fiscalização objetiva e sem 

ofensa do campo discricionário da Administração. 

 

Mesmo a intenção do legislador anunciada no preâmbulo de permitir à entidade adjudicante “que esta 

considere que o mercado (da construção civil) está em melhor posição de elaborar um projeto de execução 

de determinada obra”, não se materializou em qualquer critério de fundamentação para o articulado.  

 

De igual sorte - ou infortúnio - o regime que agora se pretende instituir basta-se (tal como a proposta de 

lei que foi chumbada na Assembleia da Républica) com o programa preliminar. 

 

Ora, o programa preliminar é o documento que antecede a elaboração de projeto e contém apenas, além 

de elementos específicos constantes da legislação e regulamentação aplicável, os objetivos e 

características gerais da obra: a localização do empreendimento, dados básicos relativos às exigências de 

comportamento, funcionamento, exploração e conservação da obra, e, eventualmente, indicações 

relativas aos prazos para a execução da obra. 

 

Todo o projeto nas suas diversas fases (v.g. Programa base, Estudo Prévio, Anteprojeto e Projeto de 

Execução) passa a ser responsabilidade do empreiteiro. 

 

É certo que o Programa Base – que passará a fazer parte da proposta - não deixará de ser avaliado no 

procedimento contratual, mas isso não significa que o Estado possa, à partida, demitir-se de 

definir/conhecer algo de tão básico quanto: 

 

a) Um esquema da obra e programação das diversas operações a realizar;  

b) Os critérios gerais de dimensionamento das diferentes partes da obra; 
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c)  Os condicionamentos principais relativos à ocupação do terreno, nomeadamente os legais, 

topográficos, urbanísticos, geotécnicos, ambientais, em particular, os térmicos e acústicos; 

d) Conhecer e avaliar a sua viabilidade, em função das condições de espaço, técnicas, de custos e de 

prazos; 

e) Conhecer os encargos mais significativos com a sua realização e análise comparativa dos custos de 

manutenção e consumos da obra nas soluções propostas; 

f) Conhecer a descrição sumária das opções relacionadas com o comportamento, funcionamento, 

exploração e conservação da obra; 

g)  Saber da necessidade de obtenção de elementos topográficos, geológicos, geotécnicos, 

hidrológicos, climáticos, características da componente acústica do ambiente, redes de infra-

estruturas, bem como sobre a realização de estudos em modelos, ensaios, maquetes, trabalhos de 

investigação e quaisquer outras atividades ou formalidades que podem ser exigidas, quer para a 

elaboração do projeto, quer para a execução da obra; 

h) Conhecer elementos que permitam avaliar aquilo que será o resultado da obra, nomeadamente 

gráficos, sob a forma de esquemas de princípio, plantas, alçados, cortes, perfis e outros; 

i) Tomar conhecimento dos processos de construção e da natureza dos materiais e equipamentos mais 

significativos; 

j) Deter uma análise prospetiva do desempenho térmico e energético e da qualidade do ar interior nos 

edifícios, assim como do desempenho acústico. 

 

A isto acresce que a avaliação das propostas, tal como se determina no novo regime - e não obstante o 

programa base ser a primeira fase da atividade de projeto - é feita utilizando critérios objetivos, excluindo 

assim a avaliação da inserção urbanística na envolvente.  

 

O que significa que o preço voltará a ser determinante, senão mesmo, o único critério. Por alguma razão 

estipula-se a obrigatoriedade de apresentar o preço separado (e não características de qualidade) para a 

atividade de projeto e para a empreitada propriamente dita. 

 

Ora, não tendo o Estado qualquer possibilidade de avaliar a qualidade de projeto (na fase de formação 

do contrato) e a sua execução, a conclusão só poderá ser a de que a entidade adjudicante, nos critérios 

de adjudicação, apenas valorizará o menor preço da atividade de projeto.  
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Isto porque, ao mesmo passo que determina o critério para adjudicação, permite-se não aprovar qualquer 

dos três Estudos Prévios (cfr. nº 7), caso em que compensação devida será tão menor quanto o preço 

definido na proposta adjudicada. 

 

Note-se que não estamos ainda na fase de formação de contrato tal como nos induz, de forma 

enganadora, a epígrafe e a inserção do artigo. Trata-se já da fase de execução do contrato de empreitada.  

 

Não se esperaria que, um procedimento que tem como propósito evitar o dispêndio de tempo e de 

recursos, acabe sem projeto, sem obra e acrescido de uma indemnização ao empreiteiro que, ainda que 

previamente estipulada, não deixará se ser suscetível de ser ampliada por força de prejuízos tidos com a 

organização e mobilização de meios dos trabalhos da empreitada que lhe tinha sido contratada.  

 

 

II – b) Que projeto? Que obra? 

 

Já vimos que no novo regime - que tem tanto de especial como qualquer outro previsto no CCP - o projeto 

em todas as suas fases é desenvolvido por um único operador económico (empreiteiro), que é 

simultaneamente o responsável pela empreitada. 

  

Sabe-se que o projeto não é mais do que antecipação da realidade, o que leva a concluir que quanto mais 

qualidade tiver o projeto melhor será a obra a cargo dos contribuintes. Ora a questão que se coloca é que 

poderes tem o dono de obra para controlar a atividade de projeto ou definir aquilo que pretende. 

 

A resposta chega a ser confrangedora. 

 

Como acima se adiantou, nos termos do novo regime e já em fase de execução do contrato de empreitada 

de construção/conceção, o empreiteiro obriga-se a apresentar um ou três Estudos Prévios, consoante o 

que estiver estipulado no caderno de encargos. Fica, no entanto, o dono de obra com a possibilidade de 

não aprovar nenhum, caso em que, cessando o contrato, pagará ao cocontratante empreiteiro a 

compensação devida. 

 

Só com indisfarçável cinismo se poderá defender que o interesse público inerente a uma arquitetura de 

qualidade ficará salvaguardado quando se determina que um cocontratante empreiteiro elabore três 

Estudos Prévios para aprovação do dono da obra (cfr nº7). A não ser que se entenda que a inovação, a 
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criatividade, a melhor integração urbanística, as melhores soluções de comportamento térmico e acústico 

de um edifício, ao fim e ao cabo, a melhor solução de projeto, sejam apresentadas por um único 

empreiteiro a quem foi adjudicada uma obra e sem que nenhuma destas qualidades tenha sido avaliada.  

 

A isto acresce que todas as subsequentes fases de projeto ficam sem qualquer controlo do dono de obra 

público, pois nenhuma dessas fases está sujeita a aprovação do dono de obra. 

 

Ficam, assim, sem qualquer intervenção e controlo do dono de obra pública várias questões que, na fase 

de anteprojeto, se colocam tais como: 

▪  definição da implantação do edifício e das infra-estruturas e expressem, com clareza, a 

sua integração urbana e paisagística: 

▪ dimensionamento da solução estrutural proposta e da solução de escavação e de 

contenção periférica; 

▪ dimensionamento da solução de condicionamento acústico, incluindo uma análise 

prospetiva de desempenhos e a demonstração de conformidade com os critérios de 

qualidade aplicáveis, nomeadamente os regulamentares; ou ainda,  

▪ dimensionamento da solução de condicionamento térmico, 

 

E não se diga que tudo isso poderá ser previsto no caderno de encargos, desde logo porque o regime 

proposto não o permite.  

 

Ora, uma vez que o preço da empreitada está pré-determinado, fácil é concluir que o empreiteiro irá 

procurar eliminar todas as soluções de qualidade que a obra e interesse público impõem. 

 

II– c) Que poupança de tempo e de recursos? 

 

Segundo o preâmbulo, a inovação deste regime é feita de forma a possibilitar “a eliminação de dispêndios 

de tempo e recursos desnecessários, por parte da entidade adjudicante”. 

 

Contudo é omisso - e não apenas parco - a apontar que tempo e que recursos se reputam desnecessários, 

o que seria exigível para um exercício de escrutínio ao qual não se deveria furtar. 
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É que propõe-se agora um regime cuja análise de risco-beneficio se desconhece ao contrário de um 

regime bem identificado e claro nos propósitos e condições objetivas da sua aplicação, como é do atual 

nº 3 do artigo 43º. 

 

Ora, se é de economia de tempo que se trata na unificação de dois procedimentos (aquisição de serviços 

de projeto e aquisição de trabalhos de empreitada) e mediante contratação a um único operador 

económico pergunta-se: que tempo se poupa e para o quê? 

 

i) A experiência de dois procedimentos separados 

 

É público e notório que o Estado lançou uma miríade de concursos públicos de aquisição de serviços de 

projeto, nomeadamente através do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, com o apoio da Ordem 

dos Arquitectos. 

 

Concursos cujos trabalhos de conceção – nas palavras do IHRU, I.P. – são de assinalável “qualidade (...)” 

e “são provas inequívocas do empenho e entusiasmo com que as equipas projetistas têm abraçado este 

desafio.  

“Considerando a qualidade global dos projetos apresentados, a diversidade de soluções e o grau de 

desenvolvimento das propostas, confirma-se a justeza e a pertinência da opção do IHRU, I.P., por ter 

decidido selecionar a equipa projetista através de um concurso público de conceção de âmbito 

internacional.” 

 

Fica, assim, respondida a questão quanto à justificação de lançar dois procedimentos, ao invés de um 

único. 

 

Mas falta ainda responder à questão do tempo.  

 

Verifica-se que em todos os procedimentos, entre o lançamento do Concurso Público internacional e a 

seleção decorreram, em média, 90 dias, não tendo ocorrido qualquer litígio que paralisasse, extinguisse 

ou suspendesse o procedimento, como é corrente nos concursos de empreitada. 

 

ii) A experiência de um único procedimento  
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Medido o tempo e identificada a qualidade na contratação separada, cabe agora perguntar se, com 

adoção da empreitada de conceção-construção, será este o dispêndio de tempo (90 dias) que se pretende 

diminuir e se o resultado final terá a mesma qualidade.  

 

A resposta é só uma e havendo outra, o respeito que é devido, impõe que nos abstenhamos de a 

qualificar. 

 

Perguntar-se-á: não há outras vantagens que não estas? Qualquer exercício sério não deixará de as 

enumerar. 

 

Em primeiro lugar, a empreitada de conceção-construção impõe-se como uma inevitabilidade da ciência 

nos casos já consagrados no atual nº 3 do artigo 43º do CCP e que correspondem a obras cujas 

caraterísticas de execução, por causa da sua finalidade e/ou complexidade dos processos construtivos, 

não permitem que a atividade de projeto seja separada da própria construção. Exemplo prático e 

corrente são as Estações de Tratamento de Resíduos ou grandes equipamentos industriais, ou outros de 

elevada tecnicidade, quer dos concorrentes, quer do objeto da empreitada. Nestes casos, compreende-

se que os elementos de projeto não estejam patenteados em concurso, pois, caso o dono de obra opte 

por desenvolver tais especificações acabará por definir, à partida, que fabricante ou marca será 

escolhida. Esta atuação, nos casos já previstos no n.º 3 do artigo 43º do CCP, é válida precisamente para 

garantir que exista efetiva concorrência na aquisição da obra/equipamento, podendo assim o Estado 

conhecer as várias soluções e optar pela melhor. Contudo, esta possibilidade não poderá ser transposta 

para todo e qualquer tipo de obra, e muito menos, em obras de edifícios para habitação. 

 

A isto acresce que o desenho do regime que agora é proposto pelo projeto de decreto-lei não dispensa 

que, na fase de desenvolvimento da empreitada a mesma seja dispensada das necessárias autorizações, 

licenças e pareceres administrativos exigidos, tais como os de natureza ambiental e urbanísticos, que são 

sempre requeridos pelo dono de obra. Com a opção de lançar o procedimento de empreitada sem que 

estes estejam obtidos previamente – o que só poderá ser feito na fase de anteprojeto – levará 

inevitavelmente a um aumento do custo da empreitada, ou à sua suspensão ad eternum. Note-se que 

nesta fase por força da “ aprovação” do estudo prévio o dono de obra não tem forma de fazer cessar o 

contrato de empreitada sem que entre em incumprimento com o pagamento de avultadas 

indemnizações.  
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Em segundo lugar, e na sequência da revisão da Diretiva n.º 2014/24/UE, a Comissão ao deixar uma 

margem de liberdade aos Estados Membros sobre a qualificação do que, em concreto, pode ser 

considerado procedimento de conceção-construção, levou a que alguns países empreendessem modelos 

de conceção-construção para determinados e especificados tipos de obra. 

 

Foi o caso de Itália, no Código da Contratação, aprovado pelo (Decreto Legislativo 50/2016) que no seu 

artigo 59º, nº 1 prescreveu que as entidades adjudicantes podem recorrer à atribuição conjunta do 

projeto de execução e execução das obras, mas apenas nos casos em que o elemento tecnológico ou 

inovador do âmbito das obras seja claramente predominante. Não deixou, contudo, de exigir que os 

honorários e a escolha do projetista ficassem a cargo do dono de obra pública.  

 

Outros países seguiram modelos (limitados) semelhantes ao caso italiano e ao já estabelecido português, 

como é o caso da Polónia, Estónia, República Checa, Noruega, França (agora alargado a necessidades de 

cumprimento regulamentar de eficiência energética e a sectores da defesa e administração interna) e 

Croácia. 

 

Por outro lado, mesmo países que foram pioneiros neste modelo de conceção-construção, como a Irlanda, 

os Países Baixos ou Suécia, estão a abandoná-lo, atenta patente falta de qualidade das obras.   

 

Já outros, como a vizinha Espanha, deu início à adoção do modelo conceção-construção, mas não sem 

antes produzir legislação, como a recente lei da qualidade da arquitetura alterando a Lei 9/2017, de 8 de 

novembro que aprovou o Código dos Sectores Públicos, com o objetivo de melhorar a arquitetura 

promovida pela administração. 

 

O procedimento de conceção-construção conhece, assim, várias variantes e modelos de implementação 

noutros países da União Europeia, tendo como ideia chave a de antecipar a entrada do empreiteiro no 

processo de elaboração do projeto a cargo da equipa projetista, equipa esta que é sempre indicada ou/e 

contratada pelo dono de obra (salvo em casos excecionais e que correspondem aos atualmente previstos 

no artigo 43º, nº 3 do CPP).  

    

Essa antecipação é feita de forma a gerar sinergias entre todos os atores envolvidos, em favor da maior 

eficiência do procedimento, mas também, e não menos importante, para que o dono de obra a todo o 

momento escrutine as opções tomadas e acautele os seus interesses, antes do arranque da construção. 
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Ainda assim em nenhum destes casos europeus se recenseou tão frouxo controlo da qualidade 

arquitetónica como no regime agora proposto. 

 

A Ordem dos Arquitectos, no espírito de colaboração que sempre manteve com o Governo, apresentou 

já uma proposta de alteração ao CCP que, para efeitos do cumprimento do PRR permitiria antecipar a 

entrada do empreiteiro na atividade de projeto sem que se colocasse em questão a qualidade do mesmo. 

 

Não se trata, pois, de alcançar qualquer vantagem de economia de tempo ou de recursos. O que se trata 

é, apenas e tão só, de uma transferência de risco para as construtoras que, como é bom de ver, não 

deixarão de os eliminar à custa do projeto, isto é, da qualidade arquitetónica. 

 

Não se vê em que medida a transferência para uma única empresa de construção civil da obrigação de 

elaborar o projeto possa assegurar a qualidade do projeto de arquitetura (mais a mais quando, através 

da Lei n.º 41/2015, de 03 de junho se retirou da avaliação da sua capacidade técnica a necessidade de ter 

profissionais de arquitetura nos seus quadros), nem se vislumbra como se possa articular com os 

propósitos – a partir de agora meramente proclamatórios - da Política Nacional de Arquitetura e Paisagem 

aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 45/2015, de 4 de julho. 

 

Uma última nota para deixar claro que, se é verdade que as diretivas da contratação pública produzidas 

pela Comissão deixam margem aos estados-membros para definir o que é a contratação por conceção-

construção, a mesma Comissão Europeia  deixou bem clara a sua posição sobre o construir ao adotar a 

Declaração de Davos, documento de referência para uma cultura da construção, ‘baukultur’, onde 

sublinha a necessidade da qualificação da construção do território e da paisagem; a importância do papel 

da cultura no desenvolvimento económico e social sustentáveis, e a necessidade de uma visão holística 

no tratamento do território e da paisagem, centrada na cultura.  

 

Propósitos estes que o projeto de decreto-lei não cumpre. 

 

II– d) Que desvantagens do modelo da conceção-construção? 

 

Já acima se identificaram, mas para que não haja quaisquer dúvidas, várias entidades, insuspeitas e 

independentes, já se pronunciaram sobre o modelo de conceção-construção, pelo que, servimo-nos das 

suas palavras: 

 

https://davosdeclaration2018.ch/media/D%C3%A9claration_de_Davos_2018-22.01.2018_fr.pdf
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- “Apenas como caráter excecional devidamente fundamentado, se pode recorrer à comumente designada 

empreitada de conceção-construção, na qual a elaboração do projeto é confiada ao adjudicatário da 

obra. A alteração que se pretende introduzir retira a excecionalidade a tal modalidade, 

passando a mesma a poder ser escolhida pela entidade adjudicante sem exigências de maior. Trata-se de 

urna solução que se considera não prosseguir o interesse público.” – Vide Parecer da Inspeção Geral das 

Finanças: 

 

- "Pretende-se com a proposta de alteração da atual redação do artigo 43º do CCP, que a adoção do 

comummente denominado “procedimento de conceção-construção” (em que projeto da obra é 

apresentado pelo próprio empreiteiro) passe a constituir Livre opção da entidade adjudicante, ao invés, 

de como ate aqui, apenas ser possível “Em casos excecionais, e devidamente fundamentados, nos quais o 

adjudicatário deva assumir, nos termos do caderno de encargos, obrigações de resultado relativas a 

utilização da obra a realizar, ou nos quais a complexidade técnica do processo construtivo da obra a 

realizar o requeira, em razão daa tecnicidade própria dos concorrentes, ou da especial ligação destes à 

concepção daquela”. Esta opção legislativa altera um paradigma consolidado no regime jurídico de 

formação de contratos de empreitadas de obras públicas segundo o qual as fases de conceção e de 

execução de uma obra são fases distintas do processo construtivo, a cargo de entidades diferenciadas (o 

projeto, aos projetistas; a obra, aos construtores). Apenas em obras de elevada complexidade técnica e 

absolutamente inovadoras tal possibilidade era permitida por lei. Agora, pretende transformar-se a 

excepção em regra, o que — podendo representar uma simplificação do procedimento (uma vez que as 

entidades adjudicantes deixam de ter a responsabilidade de adjudicar previamente o projeto de obra a 

uma determinada empresa de projeto) representa vários riscos e perigos: 

• Altera o mercado do projeto de obra publica, que passa da alçada dos projetistas (arquitetos e 

engenheiros) para a alçada dos próprios empreiteiros; 

• Limita a concorrência, privilegiando as entidades de major dimensão e capacidade técnica e financeira 

em detrimento das de menor dimensão (o que se afigura contraditório com o desiderato invocado no 

preambulo, de facilitar o acesso ao mercado das micro, pequenas e micro empresas), urna vez que, ou por 

não terem nos seus quadros profissionais qualificados para a elaboração desses projetos e, ou por não 

terem a capacidade financeira para contratar esses serviços, estas empresas vêm significativamente 

restringido o seu acesso ao mercado por não terem a mesma capacidade de apresentar propostas que 

incluam a apresentação de projetos para além da proposta de empreitada; 

• Condiciona e dificulta a avaliação das propostas (concepções diferentes têm necessariamente preços 

diferentes);  



 

 

 

 

 

 

 

 

 13 

• Aumenta as possibilidades de conluio na contratação pública e distorção da concorrência (ex. 

determinado concorrente tem conhecimento privilegiado e antecipado da abertura de um procedimento 

de conceção-construção, tendo a possibilidade de, atempadamente, preparar-se para responder a essa 

solicitação, em detrimento dos demais concorrentes).  

Em suma, representa uma medida potenciadora de práticas de corrupção e infracções conexas .” – vide 

Parecer do Tribunal de Contas, Sobre a alteração ao Código dos Contratos Públicos. PROCEDIMENTO DE 

CONCEÇÃO-CONSTRUÇÃO — DE EXCEÇÃO PASSA A REGRA 

 

 

III. Conclusões 

 

- Não se descortina qualquer passo em frente no que toca ao bom uso dos dinheiros públicos e combate 

à corrupção; 

  

- Não resulta evidente qualquer contributo efetivo para uma melhor atuação da administração pública, 

nomeadamente quanto à sua eficácia; 

 

- Não se antecipa que das alterações propostas resulte uma contribuição positiva para a paisagem do país 

e, nessa medida, para a futura qualidade de vida dos portugueses; 

 

- Não se vislumbra que se assegure um benefício efetivo para a generalidade dos trabalhadores de toda 

a fileira económica da construção, mas apenas e tão só para alguns (poucos) dos seus atores; 

 

- Não resulta qualquer contributo para o incremento da capacitação e futura competitividade - 

nomeadamente internacional - da mesma fileira económica. 

 

15 de agosto de 2022 

 

Gonçalo Byrne 

Presidente 


