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FLASH DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA

Novos limiares comunitários

Foram publicados no Jornal Oficial da União Europeia os Regulamentos Delegados (UE) 2017/2364, 2017/2365 e

2017/2366, todos da Comissão, de 18 de dezembro de 2017, que alteram, respetivamente, as Diretivas 2014/25/UE,

2014/24/UE e 2014/23/UE, todas do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 2014.

Os Regulamentos Delegados acima mencionados procedem à modificação dos limiares de contratação pública,

tendo em vista a sua harmonização com os limiares estabelecidos no Acordo sobre Contratos Públicos, um

instrumento multilateral cujo objetivo consiste em abrir mutuamente os mercados de contratos públicos no âmbito

da Organização Mundial do Comércio.

Na medida em que tais alterações aos limiares comunitários são efetuadas mediante Regulamento Delegado, os

novos valores a ter em conta para efeitos de publicitação obrigatória de anúncio no Jornal Oficial da União Europeia

são imediatamente aplicáveis no ordenamento jurídico português, não carecendo de qualquer ato ou norma jurídica

de transposição, sendo os limiares atualmente constantes do artigo 474.º do Código dos Contratos Públicos (“CCP”)

automaticamente “substituídos” pelos novos limiares de contratação pública.

Assim, com a entrada em vigor – no dia 1 de janeiro de 2018 – destes novos Regulamentos Delegados, apenas

poderão ser adotados os procedimentos de concurso público ou concurso limitado por prévia qualificação sem

publicação de anúncio no Jornal Oficial da União Europeia quando o valor dos contratos elencados na tabela infra

(i.e., os tipos de contratos previstos nas diretivas de contratação pública) seja inferior aos seguintes limiares:

Tipo de contrato Anteriores limiares Novos limiares

Concessão de serviços públicos e de obras públicas € 5 225 000 € 5 548 000

Empreitada de obras públicas € 5 225 000 € 5 548 000

Fornecimento de bens, prestação de serviços e concursos de
conceção adjudicados pelo Estado € 135 000 € 144 000

Fornecimento de bens, prestação de serviços e concursos de
conceção adjudicados por outras entidades adjudicantes € 209 000 € 221 000

Setores especiais (setores da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais)

Empreitada de obras públicas € 5 225 000 € 5 548 000

Fornecimento de bens, prestação de serviços e concursos de
conceção € 418 000 € 443 000
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Por fim, é importante referir que a alteração dos limiares comunitários não tem qualquer impacto, no ordenamento
jurídico português, na escolha dos procedimentos de ajuste direto e de consulta prévia, uma vez que estes
procedimentos têm limiares próprios (inferiores aos daquelas diretivas) especificamente fixados no CCP.
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