536

DIRITTO E PROCESSO

Contratação pública e subvenções
[ANA RAQUEL COXO (*)]
SUMÁRIO: 1. Preliminares. – 2. Os contratos subordinados ao regime da contratação pública e as subvenções: 2.1. Noções. – 2.2. Termos da distinção. – 2.3.
Principais aspectos em comum. – 2.4. Alguns casos de intersecção entre o regime da contratação pública e as subvenções. – 3. Conclusões relacionadas com
os procedimentos de formação.

1. O presente artigo concretiza as actividades desenvolvidas pela Autora
junto do Centro de Excelência Jean Monet 5LJKWV 6FLHQFH da Universidade
de Perugia, sob a coordenação do Professor Roberto Cippitani (1). Nesse âmbito, a Autora teve oportunidade de discutir vários temas relacionados com as
VXEYHQo}HVHHPSDUWLFXODURWUDWDPHQWRGDSUREOHPiWLFDTXHSUHVLGHDHVWH
DUWLJRTXHDVVHQWDQRFRWHMRHQWUHDFRQWUDWDomRS~EOLFDHDVVXEYHQo}HV (2).
2REMHFWLYRFRQVLVWHHPSHUFHEHUHPTXHDVSHFWRVDFRQWUDWDomRS~EOLFDHDV
VXEYHQo}HVVHDIDVWDPPDVWDPEpPDTXHOHVHPTXHVHDSUR[LPDP2HQTXDGUDPHQWRQRUPDWLYRTXHVXEMD]DRSUHVHQWHDUWLJRpRRUGHQDPHQWRMXUtGLFR
português, donde se destacam o Código do Procedimento Administrativo (3)
(*)

Universidade de Coimbra.

(1)

Aproveita-se a oportunidade para agradecer o acolhimento e apoio dos Professores
responsáveis pelo Centro de Investigação 5LJKWV  6FLHQFH, Roberto Cippitani e Rossana
Riccini. A Autora agradece também ao amigo e colega Dr. Francisco Ferreira de Souza,
pela revisão deste artigo.
(2)

$VPDWpULDVDTXLDERUGDGDVFRUUHVSRQGHPDDOJXQVGRVWySLFRVTXHD$XWRUDVHHQFRQWUDDGHVHQYROYHUQRkPELWRGRVVHXVWUDEDOKRVGHGRXWRUDPHQWRSHORTXHQHVWHDUWLJR
se expõem algumas conclusões preliminares resultantes do estudo em curso. Sublinha-se
TXHRSUHVHQWHDUWLJRFRUUHVSRQGHDXPDDQiOLVHVXSHUÀFLDOHVXFLQWDGDGLVWLQomRHQWUHRV
contratos subordinados ao regime da contratação pública e as subvenções, cujos contornos
VHUmRDERUGDGRVFRPPDLRUULJRUHSURIXQGLGDGHQDWHVHGHGRXWRUDPHQWRTXHD$XWRUDVH
encontra a desenvolver.
(3)

$SURYDGRSHOR'HFUHWR/HLQGHGH-DQHLUR
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(CPA) e o Código dos Contratos Públicos (4) (CCP). Sem embargo, far-se-á
DOXVmRDRXWURVRUGHQDPHQWRVMXUtGLFRVVHPSUHTXHSRVVtYHO
Considerando as noções preliminares de “contratos subordinados ao reJLPHGDFRQWUDWDomRS~EOLFDµHGH´VXEYHQo}HVµTXHDVHJXLUVHDSUHVHQWDP
(cfr. LQIUDSRQWR SURFXUDUVHiFRQIURQWDUDVÀJXUDVFRPRREMHFWLYRGH
SHUFHEHURTXHDVGLVWLQJXHHRTXHDVDSUR[LPD$LPSRUWkQFLDGDGLVWLQomR
entre os contratos subordinados ao regime da contratação pública e as subYHQo}HVSUHQGHVHHVVHQFLDOPHQWHFRPDQHFHVVLGDGHGHHYLWDUHTXtYRFRV
TXDQWRjDSOLFDomRGRVUHVSHFWLYRVUHJLPHVMXUtGLFRVVREUHWXGRGRVUHJLPHV
de formação (cfr. LQIUD ponto 2.2.). Não obstante tratar-se de institutos jurídicos diferentes, os contratos subordinados ao regime da contratação públiFDHDVVXEYHQo}HVDVVHPHOKDPVHHPDOJXQVDVSHFWRVTXHLPSRUWDUHDOoDU
como complemento da sua caracterização (cfr. LQIUD ponto 2.3.). Por outro
ODGRKiVLWXDo}HVHPTXHDVVXEYHQo}HVVHFUX]DPFRPRUHJLPHGDFRQWUDtação pública, e daí o interesse em destrinçá-los e em perceber também de
TXHIRUPDVHSRGHPUHODFLRQDU FIULQIUD ponto 2.4.).
2: 2.1. Antes de procedermos ao seu confronto, importa delimitar os
conceitos em análise, pois, de uma parte, colocam-se os contratos subordinados ao regime da contratação pública (5) e, da outra, as subvenções.
Com efeito, os FRQWUDWRVVXERUGLQDGRVDRUHJLPHGDFRQWUDWDomRS~EOLFD correspondem ao núcleo de contratos cujo procedimento de formação obedece
(4)
(5)

$SURYDGRSHOR'HFUHWR/HLQGHGH-DQHLURVXFHVVLYDPHQWHDOWHUDGR

Preferiu-se esta designação (“contratos subordinados ao regime da contratação púEOLFDµ FRPRLQWXLWRGHHYLWDURUHFXUVRjÀJXUDGRVFRQWUDWRVS~EOLFRVFXMDGHOLPLWDomR
QmRpXQkQLPHQDGRXWULQDSRUWXJXHVDHTXHSRURXWURODGRQmRFRUUHVSRQGHDRFRQFHLWR
de contratos públicos no Direito da União Europeia. Sobre o conceito de contratos públicos, na doutrina portuguesa, cfr. P. GONÇALVES, 'LUHLWRGRV&RQWUDWRV3~EOLFRV, Vol. I, 3.ª
Edição, Almedina, 2018, pp. 18, 19 e 24; D. AMARAL, &XUVRGH'LUHLWR$GPLQLVWUDWLYR, Vol. II,
3.ª Ed., Almedina, 2016, pp. 439-442; M. ALMEIDA, 7HRULD*HUDOGR'LUHLWR$GPLQLVWUDWLYR2
1RYR5HJLPHGR&yGLJRGR3URFHGLPHQWR$GPLQLVWUDWLYR, 3.ª Edição, Almedina, 2016, pp. 394-396;
J. ANDRADE, /Lo}HVGH'LUHLWR$GPLQLVWUDWLYR, 5.ª Ed., IUC, Coimbra, 2018, pp. 254-259. Sobre
o conceito de contratos públicos no Direito da União Europeia, cfr. P. GONÇALVES, 'LUHLWR,
cit., pp. 25-36.

538

DIRITTO E PROCESSO

aos procedimentos pré-contratuais previstos na Parte II do CCP (6). Do ponWR GHYLVWDVXEMHFWLYR HVWmRVXMHLWRVj 3DUWH,, GR &&3 RV FRQWUDWRV TXH
independentemente da sua designação e natureza, sejam celebrados pelas
entidades adjudicantes (7) e não sejam excluídos do seu âmbito de aplicação (8).
Do ponto de vista objectivo, estão sujeitos à Parte II do CCP os contratos
de procura pública com interesse concorrencial, isto é, cujas prestações estão ou sejam susceptíveis de estar submetidas à concorrência de mercado (9).
$VVLPFRQVLGHUDPVHFRQWUDWRVGHSURFXUDS~EOLFDDTXHOHVFXMDVSUHVWDo}HV
VmRUHDOL]DGDVQRLQWHUHVVHHFRQyPLFRGLUHFWRGDHQWLGDGHDGMXGLFDQWHRTXH
acontece nas compras públicas (execução de obras, fornecimento de produtos e prestação de serviços) e nas concessões (de obras públicas e de servioRVS~EOLFRV 1RWHVHTXHWRGRVHVWHVFRQWUDWRVSUHVVXS}HPXPDDTXLVLomR
por parte da entidade adjudicante, seja de uma obra, seja de um produto
e/ou de um serviço. Por outro lado, o interesse concorrencial pressupõe a
existência, em teoria, de um conjunto de interessados na celebração de tais
contratos, isto é, de um conjunto de interessados em alcançar a vantagem
HFRQyPLFDTXHRVFRQWUDWRVSURSRUFLRQDP3RUHVWHPRWLYRRVLQWHUHVVDGRVWHUmRTXHGLVSXWDUHQWUHVLHHPDPELHQWHFRQFRUUHQFLDOSHODDGMXGLcação dos contratos (10) 2 OHJLVODGRU LGHQWLÀFRX DOJXQV WLSRV GH FRQWUDWRV
TXHSUHHQFKHPDVDOXGLGDVFDUDFWHUtVWLFDVUHIHULQGRVHGHVLJQDGDPHQWHDRV
contratos de empreitada de obras públicas, de concessão de obras públicas,
GHFRQFHVVmRGHVHUYLoRVS~EOLFRVGHORFDomRRXDTXLVLomRGHEHQVPyYHLV
HGHDTXLVLomRGHVHUYLoRV (11).

(6)

2&&3WLSLÀFDRVVHJXLQWHVSURFHGLPHQWRVGHFRQWUDWDomRS~EOLFDFRQVXOWDSUpYLD
DMXVWHGLUHFWRFRQFXUVRS~EOLFRFRQFXUVROLPLWDGRSRUSUpYLDTXDOLÀFDomRSURFHGLPHQWR
de negociação, diálogo concorrencial e parceria para a inovação.
(7)

&IUDUWLJRVHGR&&3

(8)

&IUDUWLJRVQH$GR&&3

(9)

&IUDUWLJRQGR&&3

(10)

Na abordagem realizada, seguimos de perto a doutrina do Professor Doutor Pedro
Costa Gonçalves. Cfr. P. GONÇALVES, 'LUHLWR, cit., pp. 124 ss. e 199-216.
(11)

&IUDUWLJRQGR&&3
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Por seu turno, as VXEYHQo}HV (12) designam os actos ou os contratos admi(12)

Sobre as subvenções, cfr., a título não exaustivo, na doutrina espanhola, J. BORREGO,
(VWXGLRVLVWHPiWLFR\FRQVLGHUDFLyQMXUtGLFRDGPLQLVWUDWLYDGHODVXEYHQFLyQ, in 5HYLVWDGH$GPLQLVWUDFLyQ
3~EOLFDQSSG. FARRERES, /D6XEYHQFLRQ&RQFHSWR\5HJLPHQ-XULGLFR, Instituto
de Estudios Fiscales, Madrid, 1983; B. SÁNCHEZ, /DVVXEYHQFLRQHVS~EOLFDV, Valladolid, Editorial
Lex Nova, 1998; RAMÓN PARADA, 'HUHFKR$GPLQLVWUDWLYR,3DUWH*HQHUDO, 18.a Edición, Marcial
Pons, 2010, pp. 387-400; J. EZCURRA, 'HUHFKR $GPLQLVWUDWLYR (VSHFLDO $GPLQLVWUDFLyQ 3~EOLFD \
$FWLYLGDGGHORV3DUWLFXODUHV, Civitas Ediciones, 1999, pp. 120-129; F. FALLA,7UDWDGRGH'HUHFKR
$GPLQLVWUDWLYR, Vol. II, 3DUWH*HQHUDO&RQFOXVLRQ, Undécima Edición, Tecnos, 2002, pp. 368-374;
J. PASTOR, 3ULQFLSLRV GH'HUHFKR$GPLQLVWUDWLYR*HQHUDO,,, 2.ª Edición, Iustel, 2009, pp. 365-376;
M. MORÓN, 'HUHFKR $GPLQLVWUDWLYR, 3DUWH *HQHUDO, Tecnos, 2005, pp. 776-784; S. MARTÍN-RETORTILLO, 'HUHFKR$GPLQLVWUDWLYR(FRQRPLFR,, La Ley, 1988, pp. 477-491; AA.VV., &RPHQWDULRD
OD/H\JHQHUDOGHVXEYHQFLRQHV, coordinación de Germán Fernández Farreres, Thomson Civitas,
2005; J. GARCÍA, 5pJLPHQ-XUtGLFRGHODV6XEYHQFLRQHV3~EOLFDV/HL*HQHUDOGH6XEYHQFLRQHV,
(GLFLyQ0DGULG0LQLVWHULRGHOD3UHVLGrQFLD%ROHWtQ2ÀFLDOGH(VWDGRAA.VV.,
'HUHFKRGH/DV6XEYHQFLRQHV\D\XGDVSXEOLFDV, coordenação de Mario Garcés Sanagustín e Alberto
Palomar Olmeda, Thomson Reuters, 2011. Na doutrina italiana, S. D’ALBERGO, 6XOODVWUXWWXUD
GHOOHVRYYHQ]LRQL, in )RURDPP, Parte I, Sez. III, 1957, c. 341; G. PERICU, /HVRYYHQ]LRQLFRPHVWUXPHQWRGLD]LRQHDPPLQLVWUDWLYD*LXIIUqB. LUBRANO, /HVRYYHQ]LRQLQHOGLULWWRDPPLQLVWUDWLYR
3URÀOLWHRULFLHGHYROX]LRQHVWRULFDQHOFRQWHVWRGHOGLULWWRHXURSHR , 2007; S. ANTONIAZZI, 2EEOLJD]LRQL
SXEEOLFKHHJLXULVGL]LRQHDPPLQLVWUDWLYD, G. Giappichelli Editore, Torino, 2010; A. AULETTA*OL
DXVLOLSXEEOLFLWUDDXWRULWjHFRQVHQVR, 2011, disponível in IHGRDXQLQDLW; e R. CIPPITANI, /DVRYYHQ]LRQH
FRPH UDSSRUWR JLXULGLFR, 2.ª Edizione, Università di Perugia – ISEG, Roma-Perugia, 2013. Na
doutrina francesa, J. BOULOUIS, (VVDLVXUODSROLWLTXHGHVVXEYHQWLRQVDGPLQLVWUDWLYHV, Caiders de la
)RQGDWLRQ1DWLRQDOHGHV6FLHQFHV3ROLWLTXHV/LEUDLULH$UPDQG&ROLQR. HERTZOG,
/LQpDPHQWGXQHWKpRULHGHVVXEYHQWLRQV, in 5HYXH)UDQoDLVHGH)LQDQFHV3XEOLTXHVQSS
5-45; E. SEELDRAYERS, &RQVLGpUDWLRQVVXUODVXEYHQWLRQEXGJpWDLUHFRPPHPRGHGHJHVWLRQDGPLQLVWUDWLYH,
in 5HYXH,QWHUQDFWLRQDOHGHV6FLHQFHV$GPLQLVWUDWLYHV'L[KXLWLHPHDQQpHQSS
J. SALMON, /HV6XEYHQWLRQV, Établissments Émile Bruylant, 1976; P. CADIEU, 1RWLRQGHVXEYHQWLRQ
²(OpPHQWVGHFODULÀFDWLRQ, in 5HYXH/DP\GHV&ROOHFWLYLWpV7HUULWRULDOHVQ6HSWHPEUHSS
16-20; J. VILA, 'HODQpFHVVLWpGHUpKDELOLWHUO·XQLODWpUDOLWpGDQVOHUpJLPHMXULGLTXHGHVVXEYHQWLRQVeWXGH
SURVSHFWLYHVXUOHVSUpFLVLRQVFRQVDFUpHVGHSXLVODORL'&5$GXDYULO, in S. SAUNIER (dir.), /D/RL
GXDYULOUHODWLYHDX[GURLWVGHVFLWR\HQVGDQVOHXUVUHODWLRQVDYHFOHVDGPLQLVWUDWLRQV«GL[DQVDSUqV,
2011, pp. 103-149; P. IDOUX, /HVGRQVHWVXEYHQWLRQVGHVSHUVRQDVSXEOLTXHVDX[SHUVRQQHVSULYpHV, in N.
JACQUINOT (dir.), /HGRQHQ'URLW3XEOLF, Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, 2013, pp.
157-179. Em Portugal, A. ATAÍDE, (OHPHQWRVSDUDXPFXUVRGH'LUHLWR$GPLQLVWUDWLYRGD(FRQRPLD,
Lisboa, 1970, pp. 121 e 125-126; C. ALMEIDA, 'LUHLWR(FRQyPLFR, 2.ª Parte, AAFDL, 1979, pp.
543 e 626-627; A. FRANCO, 1Ro}HVGH'LUHLWRGD(FRQRPLD9ROXPH5HLPSUHVVmR(G$$)DL, 1982-1983, p. 339; E. FERREIRA, 2FRQWURORGDVVXEYHQo}HVÀQDQFHLUDVHGRVEHQHItFLRVÀVFDLV, in
5HYLVWD7ULPHVWUDOGR7ULEXQDOGH&RQWDVQ-DQ0DUoRSSHL. MONCADA, 'LUHLWR
(FRQyPLFR 5.ª Edição, revista e actualizada, Coimbra Editora, 2007, pp. 585, 591, 193, 592-593

540

DIRITTO E PROCESSO

QLVWUDWLYRVDWUDYpVGRVTXDLVD$GPLQLVWUDomR3~EOLFDÀQDQFLDRGHVHQYROvimento de actividades privadas relevantes para a prossecução do interesse
S~EOLFRQRTXDGURGHXPDDFWLYLGDGHGHIRPHQWRTXHYLVDRSURJUHVVRVRcio-económico geral (13)$VVXEYHQo}HVSUHVVXS}HPDHQWUHJDGHXPDTXDQe 599; M. SOUSA, A. MATOS, 'LUHLWR$GPLQLVWUDWLYR*HUDO$FWLYLGDGH$GPLQLVWUDWLYD, Tomo III, 2.ª
Edição, D. Quixote, 2009, pp. 107-108 e 382; D. AMARAL, &XUVR, cit., pp. 240 e 456-459.
O presente artigo diz respeito às subvenções outorgadas por entidades públicas nacionais a particulares. No entanto, a União Europeia dispõe de vários mecanismos de outorga de incentivos aos Estados-membros e aos particulares. A título de exemplo, veja-se o
“Horizonte 2020, Programa-Quadro para a Investigação e Inovação da União Europeia”,
QRkPELWRGRTXDOSDUDDX[LOLDURVLQWHUHVVDGRVIRLGHVHQYROYLGRXPGRFXPHQWRJXLDR
*HQHUDO0RGHO*UDQW$JUHHPHQW, actualmente na versão 5.2, de 26 de Junho de 2019. Trata-se
GHXPDPLQXWDEDVWDQWHGHWDOKDGDTXHVHUYLUiGHEDVHDRIXWXURDFRUGRDFHOHEUDUHQWUHD
8QLmR(XURSHLDHREHQHÀFLiULRRQGHVHGLVFULPLQDPHQWUHRXWURVRREMHFWRGDVXEYHQomRRVGLUHLWRVHREULJDo}HVGDVSDUWHVHDVFRQVHTXrQFLDVGRLQFXPSULPHQWR
(13)

(P3RUWXJDOR'HFUHWR/HLQGHGH$JRVWRHVWDEHOHFHRUHJLPH
MXUtGLFRDSOLFiYHOjFRQFHVVmRGHVXEYHQo}HVS~EOLFDVGHÀQLQGRDVFRPR©WRGDHTXDOTXHU
YDQWDJHPÀQDQFHLUDDWULEXtGDGLUHFWDRXLQGLUHFWDPHQWHDSDUWLUGHYHUEDVGR2UoDPHQWR
GR(VWDGRTXDOTXHUTXHVHMDDGHVLJQDomRRXPRGDOLGDGHDGRSWDGDªHQHODVLQFOXLQGRDV
LQGHPQL]Do}HVFRPSHQVDWyULDV FIUDUWLJRQosHGR'HFUHWR/HLQGH
26 de Agosto). A análise deste diploma não cabe no âmbito deste estudo, mas não podemos
deixar de notar o seguinte: em primeiro lugar, o conceito legal de subvenções públicas é exFHVVLYDPHQWHDPSORDEDUFDQGRSRUH[HPSORRVLQFHQWLYRVÀVFDLV ÀJXUDTXHDQRVVRYHU
deve ser apartada do conceito de subvenção por corresponder a uma economia de custos
HQmRjHQWUHJDGHXPDTXDQWLDPRQHWiULD HDVLQGHPQL]Do}HVFRPSHQVDWyULDV TXHYLVDP
compensar os custos da exploração de serviços de interesse económico geral e, por conVHJXLQWHQDGDWrPTXHYHUFRPREMHFWLYRVGHIRPHQWR HPVHJXQGROXJDURGLSORPDHP
causa, limita-se, no essencial, a disciplinar as indemnizações compensatórias, sendo curtas
as referências ao regime das “demais subvenções públicas”. Por outro lado, o conceito de
VXEYHQomRSRUQyVJL]DGRWDPEpPQmRVHLGHQWLÀFDFRPRFRQFHLWRGHDX[tOLRVGH(VWDGR
GR'LUHLWRGD8QLmR(XURSHLD FIUDUWLJRVDGR7UDWDGRVREUHR)XQFLRQDPHQWR
da União Europeia). Na realidade, as subvenções fazem parte da amalgama dos auxílios
GH(VWDGRRQGHFRQYLYHPODGRDODGRFRPLQ~PHUDVRXWUDVÀJXUDVPXLWRGtVSDUHVHQWUH
VL LVHQo}HVGHWD[DVHGHLPSRVWRVERQLÀFDo}HVGHMXURVJDUDQWLDVGHHPSUpVWLPRVHP
condições particularmente favoráveis, etc.). Sobre este assunto, cfr. M. FERRO, $X[tOLRVGH
(VWDGR, in AA.VV., ,QWHJUDomRH'LUHLWR(FRQyPLFR(XURSHX, Coordenação de Eduardo Paz Ferreira, AAFDL, 2018, p. 290; M. MARTINS, $X[tOLRVGH(VWDGRQR'LUHLWR&RPXQLWiULR, Principia,
2002, pp. 118-123; J. GOMES, /Lo}HVGH'LUHLWRGD&RQFRUUrQFLD, Almedina, 2016, pp. 181-182; J.
ALMEIDA, $UHVWLWXLomRGHDMXGDVGH(VWDGRFRQFHGLGDVHPYLRODomRGR'LUHLWR&RPXQLWiULR, BFDUC,
Stvdia Ivridica 28, Coimbra Editora, 1997, pp. 17-18 e 27-29; J. CAMPOS, A. PEREIRA, 0D-
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tia pecuniária, não sujeita a reembolso, por parte da Administração Pública
a um sujeito privado, para ser destinada à realização de uma determinada
DFWLYLGDGHTXHHVWHH[HUFHGHPRWXSURSULR, contribuindo ambos, dessa forma,
para a prossecução do interesse público. Através das subvenções, o Estado
$GPLQLVWUDomRSURVVHJXHÀQVS~EOLFRVDVVRFLDGRVDRIRPHQWRHFRQyPLFR
VRFLDOFXOWXUDOGHVSRUWLYRDPELHQWDOHFLHQWtÀFR (14).
2.2. A distinção entre os contratos subordinados ao regime da contrataomRS~EOLFDHDVVXEYHQo}HVTXHVHIDUiGHVHJXLGDDVVHQWDQXPFRQMXQWR
GLYHUVLÀFDGRGHFULWpULRV (15).
QXDOGH'LUHLWR(XURSHX,2VLVWHPDLQVWLWXFLRQDODRUGHPMXUtGLFDRRUGHQDPHQWRHFRQyPLFRGD8QLmR
(XURSHLD, 7.ª Edição, Coimbra Editora, 2014, pp. 661-662; M. SAGGESE, (OGHUHFKRFRPXQLWiULR
GHODVD\XGDVGHHVWDGR\VXDUWLFXODFLyQFRPHOGHUHFKRHVSDxROGHODVVXEYHQFLRQHV\ODVD\XGDVDODVDFWLYLGDGHVHFRQyPLFDV, in AA.VV., (O5pJLPHQ-XUtGLFRGHODV6XEYHQFLRQHV'HUHFKR(VSDxRO\&RPXQLWDULR,
Dirección de Gérman Fernández Farreres, Consejo General del Poder Judicial, 2006, pp.
208-209; J. COLSON, P. IDOUX, 'URLW3XEOLFeFRQRPLTXH, 7e Édition, LGDJ, 2014, pp. 284-285.
(14)

A relação jurídica subvencional acarreta a constituição de direitos (ou poderes-deveres para a Administração Pública) e obrigações para as partes envolvidas. Quanto às
REULJDo}HVSULQFLSDLVDHQWLGDGHVXEYHQFLRQDQWHDVVXPHDREULJDomRGHSDJDUXPDTXDQWLDPRQHWiULDHREHQHÀFLiULRDVVXPHDREULJDomRGHUHDOL]DUXPDFWLYLGDGHRXSURMHFWR
A estas obrigações somam-se outras de natureza acessória: por exemplo, a obrigação de
SUHVWDUDSRLRHLQIRUPDomRSRUSDUWHGDHQWLGDGHVXEYHQFLRQDQWHDRVXMHLWREHQHÀFLiULRH
DVREULJDo}HVDFDUJRGREHQHÀFLiULRGHSXEOLFLWDURLQFHQWLYRGHDSUHVHQWDUUHODWyULRVGH
H[HFXomRGRSURMHFWRHGHVHVXMHLWDUDDFo}HVGHÀVFDOL]DomR$PEDVDVSDUWHVVmRWDPEpP
WLWXODUHVGHSRVLo}HVGHYDQWDJHP$VVLPSRUH[HPSORREHQHÀFLiULRJR]DGRGLUHLWRGH
UHFHEHUSRQWXDOPHQWHDTXDQWLDVXEYHQFLRQDGDDRSDVVRTXHDHQWLGDGHVXEYHQFLRQDQWH
pWLWXODUGHSRGHUHVGHÀVFDOL]DomRHGHDSOLFDomRGHVDQo}HV6REUHDVREULJDo}HVGRVEHQHÀFLiULRVGHVXEYHQo}HVQDGRXWULQDHVWUDQJHLUDFIUR. CIPPITANI, /DVRYYHQ]LRQH, cit., pp.
121-153; A. CASTAÑO, /RVVXMHWRVGHODUHODFLyQMXUtGLFDÐUJDQRFRQFHGHQWHEHQHÀFLiULRV\HQWLGDGHV
FRODERUDGRUDV /D VXEFRQWUDWDFLyQ, in AA.VV., 'HUHFKR, cit., pp. 360-366; J. LÓPEZ-MUÑIZ, /RV
EHQHÀFLDULRVGHVXEYHQFLRQHV, in AA.VV., &RPHQWDULR, cit., pp. 217-223.
(15)

Sobre a contraposição entre os contratos subordinados ao regime da contratação
pública e as subvenções, cfr. R. CIPPITANI, /DVRYYHQ]LRQH, cit., pp. 36-43; ID., ,OFRQFHWWRJLXULGLFR
GLVRYYHQ]LRQHQHOGLULWWRGHOO·8QLRQHHXURSHDHQHOGLULWWRQD]LRQDOH, in &RQWULPSUHVD(XURSD, 2011,
pp. 335-369; P. CADIEU, 1RWLRQ, cit., pp. 18-21; J. VILA, 'HODQHFHVVLWH, cit., pp. 13-17; P. IDOUX,
/HVGRQV, cit., pp. 11-15; Y. CHÉROT, 'URLW3XEOLFeFRQRPLTXH, 2me Édition, Economica, 2007,
pp. 668-669; J. PONTIER, &iWHJRULHVHQPLURLUVXEYHQWLRQVGpOpJDWLRQVGHVHUYLFHSXEOLFPDUFKpVSXEOLFV, in AA.VV., 0pODQJHVHQOKRQQHXUGX3URIHVVHXU/DXUHQW5LFKHU, $SURSRVGHVFRQWUDWVGHVSHUVRQQHV
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Começando pelos critérios da IRUPD e da QDWXUH]D MXUtGLFD, os contratos
SXEOLTXHV, LGDJ, 2013, pp. 1-3 e 9-11, disponível in DUFDGHSDFDFRP; P. GONÇALVES, 'LUHLWR,
cit., pp. 292-293.
A distinção entre as subvenções e os contratos públicos (PDUFKpVS~EOLFV e delegações de
VHUYLoRVS~EOLFRV pXPWHPDPXLWRGHEDWLGRSHODGRXWULQDIUDQFHVD,VWRSRUTXHQRRUGHQDPHQWRMXUtGLFRIUDQFrVKiR´ULVFRGHUHTXDOLÀFDomRµSHORVWULEXQDLVGHXPDVXEYHQomR
num PDUFKpS~EOLF ou num contrato de delegação de serviços públicos. Relativamente à contraposição entre subvenções e PDUFKpVS~EOLFV, a &RXU$GPLQLVWUDWLYH'DSSHOGH1DQWHV decidiu,
em 22 de Dezembro de 2017 (referência n.° 16NT04161), o seguinte caso: a Comuna de
Nantes atribuiu à $VVRFLDWLRQ1DQWHV(YpQHPHQWV0XVLTXH, por meio da celebração de uma conYHQomRGHREMHFWLYRVDTXDQWLDGHHXURVGHVWLQDGDjRUJDQL]DomRGR&DUQDYDO
de Nantes, no período 2013-2015; a sociedade 3XEOLF(YqQHPHQWVQDTXDOLGDGHGHFRQFRUUHQWHFRQWHVWRXDRXWRUJDGDTXHODVXEYHQomRFRPIXQGDPHQWRQDYLRODomRGDVQRUPDVGRV
PDUFKpVSXEOLFV, nomeadamente das regras da concorrência. Em face do exposto, o Tribunal
descartou a possibilidade de o caso se reportar a um PDUFKpSXEOLFFRQÀUPDQGRDVXDTXDOLÀFDomRFRPRVXEYHQomRDWHQGHQGRDWUrVSUHVVXSRVWRVSULPHLURDLQLFLDWLYDGRSURMHFWR
VXEYHQFLRQDGRSDUWLXGDDVVRFLDomREHQHÀFLiULDVHPLQWHUIHUrQFLDGD&RPXQDVHJXQGR
a Associação actou com total autonomia, face à Comuna, na organização do Carnaval; e,
terceiro, a organização do Carnaval não corresponde a uma necessidade da Comuna, sem
prejuízo de se tratar de uma actividade cultural e festiva de interesse geral. Quanto à delimitação das subvenções perante os contratos de delegação de serviços públicos, é paradigmática a decisão do &RQVHLOG·eWDWGHGH$EULOGH UHIHUrQFLDQ SURIHULGD
QRkPELWRGRUHFXUVRGHXPDGHFLVmRMXGLFLDOTXHDQXORXXPDGHOLEHUDomRGR&RQVHOKR
0XQLFLSDO GH $L[HQ3URYDQFH TXH DWULEXtD GXDV VXEYHQo}HV j ´$VVRFLDWLRQ SRXU OH IHVWLYDO
LQWHUQDWLRQDOG·DUWO\ULTXHHWO·DFDGpPLHHXURSpHQQHGHPXVLTXHG·$L[HQ3URYHQFHµSRUFRQVLGHUDUTXH
HVWDYDHPFDXVDXPDPLVVmRGHVHUYLoRS~EOLFRTXHGHYHULDWHUUHVSHLWDGRDVQRUPDVSUyprias da delegação de serviços públicos. O &RQVHLOG·eWDW revogou a decisão judicial recorrida
SRUHQWHQGHUTXHDDVVRFLDomRGHVHPSHQKDYDQRFDVRXPVHUYLoRS~EOLFRDGPLQLVWUDWLYR
VXEWUDtGR D XPD OyJLFDFRQFRUUHQFLDOHSRU LVVRVXVFHSWtYHOGHEHQHÀFLDUGD DWULEXLomR
de subvenções. O Conselho de Estado francês em nada contribuiu, desta forma, para a
GHVWULQoDHQWUHDVÀJXUDVHPDQiOLVHXPDYH]TXHHPERUDUHFRQKHFHQGRDSUHVHQoDGHXP
VHUYLoRS~EOLFRYHLRDGPLWLUTXHRPHVPRSRGLDVHUDVVXPLGRSRUXPDDVVRFLDomRSULYDGD
DGHVFREHUWRGHXPFRQWUDWRGHGHOHJDomRGHVHUYLoRVS~EOLFRV1HVWDVHTXrQFLDDVTXDQWLDVHQWUHJXHVSHODFROHFWLYLGDGHORFDOjDVVRFLDomRIRUDPHQTXDGUDGDVQRFRQFHLWRHUHJLPH
da subvenção. Perante o exposto, a doutrina passou a referir-se à “omnipresença do risco
GHUHTXDOLÀFDomRµ (cfr. J. VILA, 'HODQHFHVVLWHFLWS MiTXHRVWULEXQDLVIUDQFHVHVSURFHGHUDPHPPXLWDVVLWXDo}HVDR UH HQTXDGUDPHQWRQXPPDUFKpSXEOLF ou num contrato de
GHOHJDomRGHVHUYLoRVS~EOLFRVGHXPFDVRTXHDHQWLGDGHS~EOLFDUHSXWDYDGHVXEYHQomR
tendo em conta, sobretudo, a presença ou não de um serviço público e a natureza da actividade envolvida (cfr. J. PONTIER, &iWHJRULHV, cit., pp. 14-18; P. CADIEU, 1RWLRQ, cit., pp. 18-19;
J. VILA, 'HODQHFHVVLWH, cit., pp. 20-27). Entretanto, com a entrada em vigor da 2UGRQQDQFHQ
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subordinados ao regime da contratação pública assumem a forma de contratos, podendo revestir uma natureza pública ou privada. Ou seja, estes
contratos implicam necessariamente um acordo de vontades entre as partes
FRQWUDWDQWHVTXHSRGHGDURULJHPjIRUPDomRGHXPFRQWUDWRDGPLQLVWUDtivo (16)RXGHXPFRQWUDWRGH'LUHLWR3ULYDGRDWHQGHQGRjVHVSHFLÀFLGDGHV
do caso concreto. Diferentemente, as subvenções podem ser atribuídas mediante a tomada de uma decisão unilateral (acto administrativo (17)) pela Administração Pública ou de um acordo de vontades (contrato administrativo),
assumindo ambas as formas – acto e contrato – uma natureza de Direito
Administrativo (18).
1HVWDVHTXrQFLDHFRQVLGHUDQGRDJRUDRFULWpULRGDVSDUWHVHQYROYLGDV, nos
contratos subordinados ao regime da contratação pública, uma das partes
WHPTXHVHUXPDHQWLGDGHDGMXGLFDQWHWDOFRPRGHÀQLGDSHOR&&3 (19), e a
outra (co-contratante) pode ser uma entidade pública (20) ou um sujeito partiFXODU-iQRFDVRGDVVXEYHQo}HVRVXMHLWRTXHDWULEXLDVXEYHQomRpXPDHQtidade pública com atribuições no domínio do fomento administrativo (ou,
GXMXLOOHWUHODWLYHDX[PDUFKpVSXEOLFV, da 2UGRQQDQFHQGXMDQYLHU
UHODWLYHDX[FRQWUDWVGHFRQFHVVLRQ, EHPFRPRGRDUWLJRDGLWDGRHPj/RLQ
GXDYULOUHODWLYHDX[GURLWVGHVFLWR\HQVGDQVOHXUVUHODWLRQVDYHFOHVDGPLQLVWUDWLRQVD,
o legislador terá logrado para apaziguar um pouco a discussão. Com efeito, o mencionado
DUWLJRYHUWHXHPOHWUDGHOHLRHQWHQGLPHQWRTXHYLQKDVHQGRGHIHQGLGRSHODGRXWULQD
HSHODMXULVSUXGrQFLDTXDQWRDRVHOHPHQWRVGRFRQFHLWRGHVXEYHQomRHDRVFULWpULRVGH
GLVWLQomRUHODWLYDPHQWHDÀJXUDVDÀQV(SRURXWURODGRSDVVRXDHVWDUH[SUHVVDPHQWHSUHYLVWRHPGLSORPDVOHJLVODWLYRVTXHDVVXEYHQo}HVWDOFRPRGHÀQLGDVSHORDUWLJRGD
DCRA, não são consideradas PDUFKpVSXEOLFV para efeitos de aplicação do regime previsto na
2UGRQQDQFHUHODWLYHDX[PDUFKpVSXEOLFV FIUDUWLJRGHVWD2UGRQQDQFH), nem são consideradas
contratos de concessão para efeitos de aplicação do regime previsto na 2UGRQQDQFHUHODWLYH
DX[FRQWUDWVGHFRQFHVVLRQ FIUDUWLJRGHVWD2UGRQQDQFH).
(16)

2VFRQWUDWRVDGPLQLVWUDWLYRVVmRDTXHOHVFXMRUHJLPHUHVXOWDSULPRUGLDOPHQWHGH
normas de Direito Administrativo. Cfr. P. GONÇALVES, 'LUHLWR, cit., pp. 17-20.
(17)

&IUDUWLJRGR&3$

(18)

&IUDUWLJRGR'HFUHWR/HLQGHGH$JRVWR

(19)

&IUDUWLJRVHGR&&3

(20)

6HPSUHMXt]RGRGLVSRVWRQRDUWLJR$GR&&36REUHRVFRQWUDWRVQRkPELWRGR
sector público, cfr. P. GONÇALVES, 'LUHLWR, cit., p. 268 ss.
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eventualmente, uma entidade particular no exercício de poderes públicos) e
RVXMHLWREHQHÀFLiULRpREULJDWRULDPHQWHXPVXMHLWRSDUWLFXODUSRLVFRPR
resulta do seu conceito, as subvenções visam o fomento de actividades de
FDUL]SULYDGRFXMDSURVVHFXomRVHUHYHOHEHQpÀFDSDUDRLQWHUHVVHS~EOLFR (21).
Do ponto de vista dos ÀQV, os contratos subordinados ao regime da contratação pública almejam a satisfação de necessidades da entidade adjudiFDQWHQRTXHUHVSHLWDjH[HFXomRGHREUDVDRIRUQHFLPHQWRGHSURGXWRV
ou à prestação de serviços, ou, no caso das concessões, a satisfação de uma
QHFHVVLGDGHGHDTXLVLomRGHXPVHUYLoRGHJHVWmR FRQFHVVmRGHVHUYLoRV
S~EOLFRV RXGHXPVHUYLoRGHJHVWmRHGDDTXLVLomRGHXPDREUD FRQFHVVmR
de obras públicas) (22). Diferentemente, as subvenções não servem propósitos de suprir necessidades da Administração Pública, nem envolvem a privaWL]DomRGDJHVWmRGHREUDVRXVHUYLoRVS~EOLFRV$VXDÀQDOLGDGHSUHQGHVH
com o apoio ou estímulo à implementação de projectos de interesse geral a
desenvolver por particulares. Conforme já foi referido, os projectos a apoiar
HQTXDGUDPVHQRH[HUFtFLRGHDFWLYLGDGHVSULYDGDVFRPUHSHUFXVV}HVQRLQteresse público, nos domínios do comércio, da agricultura, da indústria, da
LQYHVWLJDomRFLHQWtÀFDGDDUWHHWF (23).
Por outro lado, atendendo ao factor daFRQFRUUrQFLD, os contratos subordiQDGRVDRUHJLPHGDFRQWUDWDomRS~EOLFDFRQWrPSRUGHÀQLomRSUHVWDo}HV
TXHHVWmRRXVmRVXVFHSWtYHLVGHHVWDUVXEPHWLGDVjFRQFRUUrQFLDGHPHU-

(21)

1mRID]VHQWLGRDQRVVRYHUTXHD$GPLQLVWUDomR3~EOLFDVHSRVVDIRPHQWDUDVL
SUySULDXPDYH]TXHDVHQWLGDGHVS~EOLFDVVHHQFRQWUDPRQWRORJLFDPHQWHIXQFLRQDOL]DGDV
para a prossecução do interesse público.
(22)
(23)

Cfr. P. GONÇALVES, 'LUHLWR, cit., pp. 202-204.

Em muitas destas áreas, o Estado pode optar por prosseguir directamente as actividades em causa e/ou por fomentar as actividades dos sujeitos privados. Assim acontece,
SRUH[HPSORQRGRPtQLRGDFXOWXUDHPTXHR(VWDGRGLVS}HGHXPDUHGHGHPXVHXVHGH
outros organismos dedicados à cultura e, ao mesmo tempo, fomenta os sujeitos privados
TXHVHGHGLFDPDDFWLYLGDGHVFXOWXUDLV(PVHQWLGRVHPHOKDQWHQRGRPtQLRGDLQYHVWLJDomR
FLHQWtÀFDR(VWDGRSURVVHJXHGLUHFWDPHQWHDFWLYLGDGHVGHLQYHVWLJDomRHGHVHQYROYLPHQWR
no seio das universidades, centros públicos de investigação e outros, sem prejuízo de simulWDQHDPHQWHDSRLDUDVDFWLYLGDGHVGRVSDUWLFXODUHVTXHVHGHGLFDPjLQYHVWLJDomRFLHQWtÀFD
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cado (24) QR VHQWLGR GH TXH HQYROYHP XPD GLVSXWD HQWUH XP FRQMXQWR GH
interessados e apenas a um deles poderá ser adjudicado o contrato. Por este
motivo, a formação de tais contratos obedece aos procedimentos previstos
na Parte II do CCP. Já as subvenções podem ou não despertar interesse
concorrencial. No caso de não despertarem interesse concorrencial, as subYHQo}HVVmRDWULEXtGDVDWRGRVDTXHOHVTXHSUHHQFKDPRFRQMXQWRREMHFWLYR
GHUHTXLVLWRVGHÀQLGRVQDOHLRXHPUHJXODPHQWR VHPSUHMXt]RGRVOLPLWHV
orçamentais estabelecimentos para a concreta medida de fomento). Se desSHUWDUHPLQWHUHVVHFRQFRUUHQFLDODDWULEXLomRGDVVXEYHQo}HVÀFDGHSHQdente da prévia selecção concorrencial dos interessados pela Administração
Pública concedente. Em todo o caso, como se verá adiante, não se lhes
aplica a Parte II do CCP (25).
Quanto ao critério doFRQWH~GRGDSUHVWDomRSURMHFWRDH[HFXWDU, nos contratos
subordinados ao regime da contratação pública, o conteúdo da prestação é
GHWHUPLQDGRSHODHQWLGDGHDGMXGLFDQWHTXHGHÀQHDQHFHVVLGDGHTXHSUHWHQGHYHUVDWLVIHLWDDRSDVVRTXHQDVVXEYHQo}HVpRVXMHLWRLQWHUHVVDGRTXH
apresenta um projecto cujo impacto na prossecução do interesse público é
objecto de avaliação da Administração Pública para efeitos de subvencionamento. Assim, nos primeiros, estando em causa a satisfação de necessidades
SUySULDVGDHQWLGDGHDGMXGLFDQWHpHVWDTXHDQXQFLDHGLVFULPLQDRVEHQV
VHUYLoRVTXHSUHWHQGHDGTXLULU-iUHODWLYDPHQWHjVVHJXQGDVRSURMHFWRD
VXEYHQFLRQDUQmRpGHOLQHDGRSHODHQWLGDGHTXHDWULEXLDVXEYHQomRPDV
SHORVSRWHQFLDLVEHQHÀFLiULRVTXHVHSURS}HPDH[HFXWDUXPSURMHFWRSRU
si desenhado.
1R TXHU UHVSHLWD DRV UHVXOWDGRV GD DFWLYLGDGH, no caso dos contratos subordinados ao regime da contratação pública, os resultados derivados da
DFWLYLGDGHTXHVXEMD]DRFRQWUDWRDSURYHLWDPGLUHFWDPHQWHjHQWLGDGHDGMXGLFDQWHVHMDSHODVDWLVIDomRGHXPDQHFHVVLGDGHLPHGLDWDGHDTXLVLomRGH
bens e serviços ou de construção de obras, seja pela prossecução do inteUHVVHS~EOLFRGHTXHRVSDUWLFXODUHVIRUDPHQFDUUHJXHVQRFDVRGDVFRQ(24)

&IUDUWLJRQGR&&3

(25)

&IUDUWLJRQDOF do CCP.
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cessões. A este propósito, o Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE)
adopta o critério do “interesse económico directo” da entidade adjudicante na prestação a afectuar pelo co-contratante, nas situações particulares
dos contratos de execução de obras, de fornecimento de produtos e de
prestação de serviços (26). Assim, no exemplo do Acórdão do TJUE +HOPXW
0OOHU, num contrato de execução de obras, a entidade adjudicante tem um
“interesse económico directo” na prestação do co-contratante, na medida
HPTXHSDVVDUiDVHUDSURSULHWiULDGDREUDH[HFXWDGD3RUVHXWXUQRQDV
subvenções, os resultados da actividade subvencionada aproveitam directaPHQWHDREHQHÀFLiULRHVyGHIRUPDLQGLUHFWDFRQFRUUHPSDUDDVDWLVIDomR
de interesses públicos de cariz económico, social, cultural, ambiental, entre
outros. Por conseguinte, no âmbito da atribuição de uma bolsa de doutoramento, a realização do doutoramento em si aproveita, em primeira linha, ao
EHQHÀFLiULRGDEROVDTXHREWHUiRJUDXDFDGpPLFRGHGRXWRU(PVHJXQGD
OLQKDRWHRUGDLQYHVWLJDomRUHDOL]DGDHTXHVXEMD]jUHDOL]DomRGRGRXWRUDmento contribui para a satisfação de interesses públicos relacionados com
RSURJUHVVRFLHQWtÀFRHWHFQROyJLFR2PHVPRVHDSOLFDDRVUHVXOWDGRVGH
actividades económicas subvencionadas, cujos lucros aproveitam directaPHQWH DRV EHQHÀFLiULRV GDV VXEYHQo}HV PDV LQGLUHFWDPHQWH FRQWULEXHP
para a melhoria das condições económicas e sociais de uma dada economia
SHORDXPHQWRGDWD[DGHHPSUHJRHRFRQVHTXHQWHDXPHQWRGRUHQGLPHQWRGLVSRQtYHOGDVIDPtOLDV TXHHVWLPXODRFRQVXPR HSRUH[HPSORSHOR
incremento das exportações, entre outras externalidades positivas decorrentes da realização da actividade subvencionada. Resumidamente, embora
DVVXEYHQo}HVDFDUUHWHPSDUDREHQHÀFLiULRDREULJDomRGHH[HFXWDUXPD
determinada actividade ou projecto, tal actividade ou projecto não é desenvolvida no interesse económico directo da entidade subvencionante, mas
VLPGRSUySULREHQHÀFLiULR (27).
(26)

Cfr. Acórdãos do TJUE +HOPXW 0OOHU GH  3URFHVVR Q &  H
&RPLVVmR$OHPDQKDGH 3URFHVVRQ& 
(27)

Cfr., neste sentido, P. GONÇALVES, (QWLGDGHV3ULYDGDVFRP3RGHUHV3~EOLFRV, 2H[HUFtFLRGH
3RGHUHV3~EOLFRVGH$XWRULGDGHSRU(QWLGDGHV3ULYDGDVFRP)XQo}HV$GPLQLVWUDWLYDV, reimpressão da
edição de Outubro/2005, Almedina, 2008, pp. 503-504; ID., 'LUHLWR, cit., p. 293.
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Quanto à QDWXUH]D GD TXDQWLD HQWUHJXH DR FRFRQWUDQWHEHQHÀFLiULR WDO
TXDQWLDSHFXQLiULDDVVXPHDQDWXUH]DGHSUHoRRXUHPXQHUDomRSHODFRQVtrução da obra, fornecimento do produto ou prestação do serviço. Assim,
QR FDVR GRV FRQWDWRV GH FRPSUDV S~EOLFDV Ki XPD HTXLYDOrQFLD HQWUH DV
SUHVWDo}HV GDV SDUWHV SRUTXDQWR R SUHoR SDJR SHOD HQWLGDGH DGMXGLFDQWH
FRUUHVSRQGHDRYDORUGDREUDSURGXWRRXVHUYLoRTXHOKHpSURSRUFLRQDGR
pelo co-contratante. Diferentemente, nas subvenções, não é possível estabelecer uma relação directa entre o valor entregue pela entidade pública e a
DFWLYLGDGHGHVHQYROYLGDSHOREHQHÀFLiULR$TXDQWLDSHFXQLiULDUHSUHVHQWD
XPDFRPSDUWLFLSDomRGRVFXVWRVDVVXPLGRVSHOREHQHÀFLiULRQDH[HFXomR
GRSURMHFWRVXEYHQFLRQDGRQmRKDYHQGRXPDHTXLYDOrQFLDHQWUHRTXDQWXP
subvencional e o valor da actividade subvencionada. Ademais, as subveno}HV DVVXPHP XP FDUiFWHU QmR OXFUDWLYR H GDt TXH R YDORU DWULEXtGR QmR
possa, em caso algum, exceder os custos da actividade desenvolvida pelo
EHQHÀFLiULR (28)$FUHVFHTXHRFULWpULRGDSUHVHQoDRXQmRGHXPDFRQWUDSUHVWDomRpGHWHUPLQDQWHSDUDGHFLIUDUVLWXDo}HVGHIURQWHLUDFRPRDTXHODV
UHODFLRQDGDV FRP DFWLYLGDGHV TXH WDQWR SRGHP VHU GHVHQYROYLGDV GLUHFWDPHQWHSHOD$GPLQLVWUDomR3~EOLFDFRPRDGTXLULGDVSRUHVWDRXDSRLDGDV
através da actividade de fomento. O caso paradigmático é o da investigação
e desenvolvimento. A este propósito, veja-se a alínea M GRQGRDUWLJR
GR&&3QRVWHUPRVGDTXDODDSOLFDomRGRVSURFHGLPHQWRVGHFRQWUDWDomR
pública (Parte II do CCP) aos contratos de investigação e desenvolvimento,
FRPRVFyGLJRV&39LQGLFDGRVQDQRUPDGHSHQGHGDYHULÀFDomRFXPXODWLYDGHGXDVFRQGLo}HVTXHUHVLGHPQRIDFWRGH L os resultados da actividade
de investigação e desenvolvimento se destinarem exclusivamente à entidade
adjudicante, para utilização no exercício da sua própria actividade, e de LL o
serviço prestado ser integralmente remunerado pela entidade adjudicante (29).
Nestes casos, a actividade do co-contratante representa uma contraprestaomRGDUHPXQHUDomRSDJDSHODHQWLGDGHDGMXGLFDQWHTXHDVVXPHQRIXQGR
(28)

Cfr. J. PASTOR, 3ULQFLSLRV, cit., p. 368; M. MORÓN, 'HUHFKR, cit., p. 780; B. SÁNCHEZ, /DV
VXEYHQFLRQHV, cit., p. 334.
(29)

Sobre a norma, cfr. P. GONÇALVES, 'LUHLWR, cit., pp. 302-306.
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DSRVLomRGHDGTXLUHQWHHEHQHÀFLiULDGLUHFWDGRVUHVXOWDGRVGDTXHODDFWLYLdade. Semelhante situação não acontece nas subvenções.
1RTXHWDQJHjGHOLPLWDomRGDVVXEYHQo}HVIDFHDRVFRQWUDWRVGHFRQFHVVmRKiTXHFRQVLGHUDUHVVHQFLDOPHQWHDGLYHUVLGDGHGHHVFRSRHQWUHDVÀJXUDV
XPDYH]TXHDVFRQFHVV}HVGHREUDVS~EOLFDVHGHVHUYLoRVS~EOLFRVYHUVDP
FRPRRSUySULRQRPHLQGLFDVREUHREUDVHVHUYLoRVS~EOLFRVRTXHQmR
ocorre nas subvenções. Estas incidem sobre actividades privadas de interesVHJHUDOTXHQmRFRUUHVSRQGHPjH[HFXomRHH[SORUDomRGHREUDVS~EOLFDV
nem à gestão de serviços públicos. Ou seja, o concessionário, no caso da
concessão de obras públicas, obriga-se a executar ou a conceber e executar
XPD REUD S~EOLFD DGTXLULQGR SRU XP GHWHUPLQDGR SHUtRGR GH WHPSR R
direito à respectiva exploração e, no caso da concessão de serviços públicos,
o concessionário obriga-se a gerir, em nome próprio e sob sua responsabilidade, uma actividade de serviço público (30)1DVVXEYHQo}HVREHQHÀFLiULRREULJDVHDH[HFXWDUXPSURMHFWRTXHFRUUHVSRQGHDRH[HUFtFLRGHXPD
actividade privada, cuja prossecução tem impactos positivos no interesse
público. Por outro lado, em regra, nas concessões, o concessionário assume
RULVFRGDH[SORUDomRGDREUDRXVHUYLoRS~EOLFRVSHORTXHDUHPXQHUDomR
HVWiLQWLPDPHQWHOLJDGDDRVUHVXOWDGRVGDDOXGLGDH[SORUDomRRTXHQmRVH
YHULÀFDQDVVXEYHQo}HV (31).
Por último, os contratos subordinados ao regime da contratação pública
dão origem a uma relação jurídica de FRODERUDomR entre a entidade adjudicante
HRFRFRQWUDWDQWHTXHDRH[HFXWDURFRQWUDWRFRQWULEXLSDUDDUHDOL]DomR
GRV ÀQV LQVWLWXFLRQDLV GDTXHOD HQWLGDGH (32). Por sua vez, a relação jurídica
subvencional traduz-se numa relação de FRRSHUDomR entre os particulares e
a Administração Pública, no sentido do estabelecimento de uma actuação
concertada tendo em vista a prossecução do interesse público, pese embora

(30)

&IUDUWLJRQos 1 e 2 do CCP.

(31)

Cfr. P. CADIEU, 1RWLRQ, cit., pp. 18-21; J. VILA, 'HODQHFHVVLWH, cit., pp. 13-17; P. IDOUX,
/HVGRQV, cit., pp. 11-15.
(32)

Cfr. P. GONÇALVES, 'LUHLWR, cit., p. 205.
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FDGDXPDGDVSDUWHVVHPDQWHQKDQDHVIHUDGRVVHXVÀQVLQVWLWXFLRQDLV (33).
Em suma, os contratos subordinados ao regime da contratação pública e
DVVXEYHQo}HVVmRLQVWLWXWRVMXUtGLFRVGLIHUHQWHVUD]mRSHODTXDOREHGHFHP
a regimes jurídicos diferentes. Assim, do ponto de vista do regime procediPHQWDO TXHSUHFHGHDFHOHEUDomRGRFRQWUDWR RVFRQWUDWRVVXERUGLQDGRV
à contratação pública regem-se pelo regime pré-contratual previsto na Parte
II do CCP. Por sua vez, o procedimento de formação das subvenções (a
atribuir mediante a prática de um acto ou da celebração de um contrato)
obedece à norma especial aplicável e, subsidiariamente, ao CPA (34). Acresce
TXHRUHJLPHGDFRQWUDWDomRS~EOLFDVHHQFRQWUDFRGLÀFDGRQD3DUWH,,GR
&&3 DR SDVVR TXH R UHJLPH GR SURFHGLPHQWR GH IRUPDomR GDV VXEYHQções é marcado pela dispersão normativa (35). Quanto ao regime substantivo
(33)

Sobre as relações de colaboração e de cooperação entre a Administração Pública e
os particulares, cfr. P. GONÇALVES, (QWLGDGHV, cit., pp. 454-456. Fazendo referência ao UDSSRUWR
GLFROODERUD]LRQHTXHVHHVWDEHOHFHHQWUHVXMHLWRVXEYHQFLRQDQWHHEHQHÀFLiULRUHODFLRQDQGR
ainda a aludida “colaboração” com a ausência de correspectividade e sinalagmaticidade nas
subvenções, cfr. R. CIPPITANI, /DVRYYHQ]LRQH, cit., pp. 331-334.
(34)

1RWHVHTXHQRVWHUPRVGDDOtQHDF GRQGRDUWLJRGR&&3D3DUWH,,GR
CCP não é aplicável à formação dos contratos de subvenção.
(35)

'LIHUHQWHPHQWH GR TXH VXFHGH QR RUGHQDPHQWR MXUtGLFR HVSDQKRO RQGH R UHJLme jurídico das subvenções se encontra regulado num diploma geral – a /H\ *HQHUDO GH
6XEYHQFLRQHV, aprovada pela /H\GHGHQRYLHPEUH–, nos ordenamentos jurídicos
italiano, francês e português, a disciplina das subvenções é marcada pela dispersão legislativa. Entre outras normas relevantes, destacam-se, em Itália, o 'HFUHWR/HJLVODWLYRPDU]R
 Q  TXH GLVFLSOLQD D UDFLRQDOL]DomR GRV DSRLRV S~EOLFRV jV HPSUHVDV RV DUWLJRV
HGD/HJJH6XO3URFHGLPHQWR$PPLQLVWUDWLYR aprovada pela/HJJHDJRVWRQ,
UHODWLYRVUHVSHFWLYDPHQWHDRVDFRUGRVHQGRSURFHGLPHQWDLVHVXEVWLWXWLYRVGRDFWRÀQDOH
aos “SURYYHGLPHQWLDWWULEXWLYLGLYDQWDJJLHFRQRPLFL”, o'HFUHWR/HJLVODWLYRPDU]RQTXH
GLVFLSOLQDQRVDUWLJRVHDVREULJDo}HVGHSXEOLFLGDGHWUDQVSDUrQFLDHLQIRUPDomR
da Administração Pública e a/HJJHDQQXDOHSHULOPHUFDWRHODFRQFRUUHQ]D /HJJHDJRVWR
Q TXHFRQWHPQRUPDVVREUHDVREULJDo}HVGHSXEOLFLGDGHH[LJLGDDRVEHQHÀFLiULRV
FIUDUWLJRVXEGLYLVmRGDFLWDGDOHL (P)UDQoDDVVLQDODPVHRVDUWLJRVH
GD/RLQGXDYULOUHODWLYHDX[GURLWVGHVFLWR\HQVGDQVOHXUVUHODWLRQVDYHFOHV
DGPLQLVWUDWLRQVD, a&LUFXODLUHGX3UHPLHU0LQLVWUHHQGDWHGXVHSWHPEUHUHODWLYHDX[QRXYHOOHV
UHODWLRQVHQWUHOHVSRXYRLUVSXEOLFVHWOHVDVVRFLDWLRQVGpFOLQDLVRQGHODFKDUWHGHVHQJDJHPHQWVUpFLSURTXHV
HWVRXWLHQSXEOLFDX[DVVRFLDWLRQV, o 'pFUHWQGXGpFHPEUHUHODWLI DX[VXEYHQWLRQV
GHO·(WDWSRXUGHVSURMHWVG·LQYHVWLVVHPHQWe o&RGHJpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV. Em Portugal,
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DDSOLFDUDRVFRQWUDWRVFHOHEUDGRVQRTXDGURGRVSURFHGLPHQWRVGHFRQWUDtação pública do CCP, o mesmo pode estar subordinado, a título principal,
ao Direito Administrativo (Parte III do CCP e/ou legislação especial) ou ao
Direito Privado (36), consoante se trate de um contrato administrativo ou de
um contrato de Direito Privado. No caso das subvenções, por estarem em
causa actos e contratos administrativos, aplica-se-lhes o Direito Administrativo (legislação especial, CPA e Parte III do CCP) (37).
2.3. Apesar das diferenças assinaladas, os contratos subordinados ao regime da contratação pública e as subvenções apresentam também alguns
aspectos em comum.
Começando pelas IRQWHVQRUPDWLYDVRUHJLPHMXUtGLFRTXHUGDFRQWUDWDomR
S~EOLFDTXHUGDVVXEYHQo}HVGHFRUUHQXPDSDUWHVLJQLÀFDWLYDGR'LUHLWR
da União Europeia (38). Em ambos os domínios, é igualmente imperante a
VREUHVVDHPR'HFUHWR/HLQGHGH$JRVWRTXHHVWDEHOHFHRUHJLPHMXUtGLFR DSOLFiYHO j FRQFHVVmRGH VXEYHQo}HVS~EOLFDV D /HL Q GH  GH $JRVWR
TXHUHJXODDREULJDWRULHGDGHGHSXEOLFLWDomRGRVEHQHItFLRVFRQFHGLGRVSHOD$GPLQLVWUDomR
3~EOLFDDSDUWLFXODUHVR'HFUHWR/HLQGHGH-DQHLURTXHSURFHGHjDSURYDomR
GR HQTXDGUDPHQWR QDFLRQDO GRV VLVWHPDV GH LQFHQWLYRV jV HPSUHVDV R 'HFUHWR/HL Q
GHGH'H]HPEURTXHHVWDEHOHFHXPUHJLPHHVSHFLDOGHFRQWUDWDomRGHDSRLRV
HLQFHQWLYRVH[FOXVLYDPHQWHDSOLFiYHODJUDQGHVSURMHWRVGHLQYHVWLPHQWRHQTXDGUiYHLVQR
kPELWRGDVDWULEXLo}HVGD$,&(3(3(HR'HFUHWR/HLQGHGH2XWXEUR
TXHHVWDEHOHFHDVUHJUDVJHUDLVGHDSOLFDomRGRVSURJUDPDVRSHUDFLRQDLVHGRVSURJUDPDV
GHGHVHQYROYLPHQWRUXUDOÀQDQFLDGRVSHORVIXQGRVHXURSHXVHVWUXWXUDLVHGHLQYHVWLPHQWR
para o período de programação 2014-2020.
(36)

Sem prejuízo da aplicação de alguns preceitos de Direito Administrativo. Cfr. artigo
QGR&&3
(37)

O regime jurídico (procedimental, substantivo e processual) aplicável às subvenções
pREMHFWRGHXPDDQiOLVHSRUPHQRUL]DGDQDWHVHGHGRXWRUDPHQWRTXHD$XWRUDVHHQFRQWUD
DFRQFOXLUHSDUDDTXDOVHUHPHWHPXOWHULRUHVGHVHQYROYLPHQWRVREUHHVWDPDWpULD
(38)

No caso da contratação pública, destacam-se as Directiva 2014/23/U.E. e
2014/24/U.E., ambas do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Fevereiro de 2014,
relativas, respectivamente, à adjudicação de contratos de concessão e aos contratos públicos
QDDFHSomRHXURSHLD 1RFDVRGDVVXEYHQo}HVVREUHWXGRDVFRÀQDQFLDGDVSHORV)XQGRV
Europeus Estruturais e de Investimento, no âmbito dos Quadros Comunitários de Apoio,
regem vários diplomas da União Europeia, nomeadamente o Regulamento (CE, EURA-
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jurisprudência pretoriana do TJUE (39).
A contratação pública e as subvenções partilham ainda do facto de estarem orientadas para a prossecução do LQWHUHVVHS~EOLFR (e não do interesse privado). Assim, o regime da contratação pública visa, no essencial, a salvaguarGDGDFRQFRUUrQFLDHGDLJXDOGDGHGRVRSHUDGRUHVQRPHUFDGRHDHÀFLrQFLD
na realização do gasto público (40)HQTXDQWRDVVXEYHQo}HVSURVVHJXHPÀQV
GHIRPHQWRLVWRpGHDSRLRDSURMHFWRVGHLQLFLDWLYDSULYDGDTXHLQGLUHFWDmente concorram para a satisfação de interesses públicos. Por outro lado,
embora as subvenções sejam o instrumento, por excelência, do exercício da
DFWLYLGDGH DGPLQLVWUDWLYD GH IRPHQWR, os contratos de procura pública também
SRGHPVHUXWLOL]DGRVSHOD$GPLQLVWUDomR3~EOLFDFRPHVVHÀP,VWRSRUTXH
a demanda pública acarreta, por si só, um estímulo aos mercados de bens e
VHUYLoRVTXHD$GPLQLVWUDomRSURFXUDQDTXDOLGDGHGHFOLHQWH (41).
$FUHVFHTXHWDQWRRVFRQWUDWRVVXERUGLQDGRVDRUHJLPHGDFRQWUDWDomR
pública como as subvenções pressupõem a disposição de GLQKHLURVS~EOLFRV,
TXHVmRSRUQDWXUH]DUHFXUVRVOLPLWDGRV1DPDLRULDGRVFDVRVDPERVLPSOLFDPXPDGLVSXWDHQWUHYiULRVLQWHUHVVDGRVTXHFRQFRUUHPHQWUHVLSHOD
DWULEXLomR GRV UHFXUVRV S~EOLFRV &RQVHTXHQWHPHQWH R SURFHGLPHQWR GH
720 QGR&RQVHOKRGHGH'H]HPEURGHUHODWLYRjSURWHFomRGRV
LQWHUHVVHVÀQDQFHLURVGDV&RPXQLGDGHV(XURSHLDVHR5HJXODPHQWR 8( Q
GR3DUODPHQWR(XURSHXHGR&RQVHOKRGHGHGH]HPEURGHTXHHVWDEHOHFHGLVSRsições comuns relativas ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, ao Fundo Social
Europeu, ao Fundo de Coesão, ao Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural e
DR)XQGR(XURSHXGRV$VVXQWRV0DUtWLPRVHGDV3HVFDVTXHHVWDEHOHFHGLVSRVLo}HVJHUDLV
relativas ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, ao Fundo Social Europeu, ao
Fundo de Coesão e ao Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas.
(39)

No caso das subvenções, a jurisprudência do TJUE incide sobretudo sobre a matéULDGRVDX[tOLRVGH(VWDGRHGRLQFXPSULPHQWRGDVREULJDo}HVGRVEHQHÀFLiULRV9HMDPVH
em matéria de auxílios de Estado, os acórdãos do TJUE $OFDQ, proferido a 20 de Março
GH 3URFHVVRQ& &RPLVVmRYV5HS~EOLFD3RUWXJXHVD, de 27 de Junho de 2000
3URFHVVRQ& H/XFFKLQLGHGH-XOKRGH 3URFHVVRQ& 6REUH
DPDWpULDGRLQFXPSULPHQWRYHMDPVHRVDFyUGmRVGR7-8(GH 3URFHVVRQ
& HGH 3URFHVVRQ& 
(40)

P. GONÇALVES, 'LUHLWR, cit., pp. 19 e 39.

(41)

Cfr. R. ORTEGA, 'HUHFKRDGPLQLVWUDWLYRHFRQyPLFR, 7a Edición, Marcial Pons, 2015, p. 171.
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DWULEXLomRGRVGLQKHLURVS~EOLFRVGHYHREHGHFHUDXPIRUPDOLVPRTXHDFDXWHOHXPDFRUUHFWDGLVWULEXLomRGRRUoDPHQWRS~EOLFR²HGDtTXHVHMDPFRmuns os SULQFtSLRVTXHVXEMD]HPaos procedimentos de contratação pública e
ao procedimento de formação das subvenções. Ou seja, os procedimentos
pré-contratuais, regulados na Parte II do CCP, e os procedimentos de forPDomR GRV DFWRV H GRV FRQWUDWRV GH VXEYHQomR TXH GHVSHUWHP LQWHUHVVH
concorrencial) devem obedecer aos princípios da publicidade, da concorrência, da transparência e da igualdade e não discriminação (42). Em jeito de
conclusão, a observância dos princípios referidos, aliada ao cumprimento
das demais normas aplicáveis, permitirá assegurar uma correcta repartição
dos recursos públicos, seja através da remuneração das prestações do cocontrante, seja através da comparticipação dos custos da actividade desenYROYLGDSHOREHQHÀFLiULRGHXPDVXEYHQomR
Finalmente, à luz do ordenamento jurídico português, os contratos subordinados ao regime da contratação pública e as subvenções têm em co(42)

Cfr. R. PARADA, 'HUHFKR, cit., p. 390; R. CIPPITANI, /DVRYYHQ]LRQH, cit., pp. 82-83; ID.,
,OFRQFHWWR, cit., pp. 360 e 368.
De acordo com o SULQFtSLRGDSXEOLFLGDGHTXHUDHQWLGDGHDGMXGLFDQWHTXHUDHQWLGDGH
subvencionante, estão obrigadas a publicitar o início do procedimento (de contratação púEOLFDRXVXEYHQFLRQDO SRLVTXDQWRPDLVDPSODIRUDGLYXOJDomRGRSURFHGLPHQWRPDLRU
será, à partida, o número de interessados a acorrer ao mesmo. Dessa forma, potencia-se
a concorrência e a igualdade entre os interessados. Por outro lado, a adjudicação dos contratos e a atribuição de subvenções deve obedecer preferencialmente a um procedimento
GHVHOHFomRFRQFRUUHQFLDOTXHSHUPLWDDGLVSXWDGHWRGRVRVLQWHUHVVDGRVTXHUH~QDPRV
UHTXLVLWRVH[LJLGRVQRDQ~QFLRGHDEHUWXUD$VVLPRSULQFtSLRGDFRQFRUUrQFLD permite acautelar
a igualdade de oportunidades no acesso à contratação pública e às subvenções, para além de
TXHVXVWHQWDDGHFLVmRGHVHOHFomRGRFRQFRUUHQWHFDQGLGDWRRXGRSURMHFWRTXHPHOKRU
VHDGHTXHPDRVÀQVYLVDGRV2SULQFtSLRGDWUDQVSDUrQFLD visa permitir o controlo da imparcialidade da decisão a partir da publicidade dos critérios (métodos de avaliação e selecção)
TXHYmRSUHVLGLUjDGMXGLFDomRHjDWULEXLomRGDVXEYHQomR7DLVFULWpULRVGHYHPFRQVWDUGH
forma clara e detalhada, do anúncio de abertura dos procedimentos de contratação e subvencional, bem como da fundamentação das decisões tomadas no procedimento. Por último, o SULQFtSLRGDLJXDOGDGHHQmRGLVFULPLQDomR determina a proibição da adopção de actos ou
FRQGXWDVGHGLVFULPLQDomRTXHIDYRUHoDPRXSUHMXGLTXHPXPFDQGLGDWRRXFRQFRUUHQWH
sem fundamento jurídico bastante. Cfr. B. SÁNCHEZ, /DVVXEYHQFLRQHV, cit., pp. 572 e 574-580;
P. GARCÍA, 5pJLPHQ, cit., 2004, pp. 104-107; G. FARRERES, /D6XEYHQFLRQ, cit., pp. 700-709; P.
GONÇALVES, 'LUHLWR, cit., 2018, pp. 346-355, 359 e 362-365.

OVERVIEWS

553

mum o facto de estarem submetidos à MXULVGLomRDGPLQLVWUDWLYD os litígios emergentes da fase procedimental e da fase de execução dos contratos celebrados
QDVHTXrQFLDGRVSURFHGLPHQWRVGHFRQWUDWDomRS~EOLFDHGRVFRQWUDWRVH
actos administrativos de atribuição de subvenções (43).
$DQiOLVHTXHVHYHPUHDOL]DQGRQmRÀFDULDFRPSOHWDVHPXPDDOXVmR
aos pontos de intersecção entre a contratação pública e as subvenções. Por
FRQVHJXLQWHKiFDVRVHPTXHRUHJLPHGDFRQWUDWDomRS~EOLFDVHFUX]DFRP
o das subvenções e vice-versa. Vejamos alguns exemplos.
No ordenamento jurídico português, é habitual prever-se, sobretudo no
kPELWRGHPHGLGDVGHLQFHQWLYR FR ÀQDQFLDGDVSHORVIXQGRVHVWUXWXUDLVH
GHLQYHVWLPHQWRHXURSHXV )((, DREULJDomRLPSRVWDDREHQHÀFLiULRGH
cumprir as regras da contratação pública na execução das operações ou proMHFWRVDSRLDGRV$VVLPVHPSUHTXHDH[HFXomRGDDFWLYLGDGHVXEYHQFLRQDGD
envolva, por exemplo, a celebração de um contrato de empreitada, o sujeito
subvencionado está obrigado a lançar mão do procedimento pré-contratual
DGHTXDGRVHJXLQGRRVWHUPRVGD3DUWH,,GR&&36HREHQHÀFLiULRFHOHEUDU
RFRQWUDWRjUHYHOLDGDVUHJUDVGDFRQWUDWDomRS~EOLFDRPDLVFHUWRpTXH
KDMDOXJDUjDSOLFDomRGHFRUUHFo}HVÀQDQFHLUDVDVTXDLVQROLPLWHVHSRGHPWUDGX]LUQXPDREULJDomRGHUHVWLWXLomRGDTXDVHWRWDOLGDGHGDTXDQWLD
subvencionada (44).
Paralelamente, o CCP prevê o regime dos chamados “contratos subsiGLiULRVµGLVFLSOLQDQGRDTXHODVKLSyWHVHVHPTXHDVXEYHQomRVHWUDGX]QR
ÀQDQFLDPHQWRGHXPFRQWUDWRTXHSRUVLVyFRUUHVSRQGHjH[HFXomRGR
projecto subvencionado. A celebração dos aludidos “contratos subsidiados”
está sujeita aos procedimentos de contratação pública previstos na Parte
,,GR&yGLJRQRVWHUPRVSUHYLVWRVQRDUWLJRGR&&3 (45). Por conse(43)

&IUDUWLJRQDOtQHDVE e H do Estatuto dos Tribunais Administrativos e FisFDLVDSURYDGRSHOD/HLQGHGH)HYHUHLURVXFHVVLYDPHQWHDOWHUDGD
(44)

&IU'HFLVmRGD&RPLVVmRGHTXHHVWDEHOHFHDVRULHQWDo}HVSDUDGHWHUPLQDUDVFRUUHo}HVÀQDQFHLUDVDLQWURGX]LUQDVGHVSHVDVÀQDQFLDGDVSHOD8QLmRGHYLGRDR
incumprimento das regras aplicáveis em matéria de contratação pública.
(45)

A aplicação da Parte II do CCP impõe-se apenas ao procedimento de formação do
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guinte, o ponto de contacto entre “subvenções” e “contratos subsidiados”
reside no facto de o projecto subvencionado implicar a celebração de um
FRQWUDWRTXHQRVWHUPRVGRDUWLJRQGR&&3HVWiVXERUGLQDGRQR
seu procedimento formativo, à aplicação do regime da contratação pública.
6XEOLQKHVH TXH R UHJLPH GRV FRQWUDWRV VXEVLGLDGRV VH DSOLFD D HQWLGDGHV
EHQHÀFLiULDVGHVXEYHQo}HVTXHQmRVHVXEVXPDPDRFRQFHLWRGHHQWLGDGHV
adjudicantes (46).
$FUHVFHTXHDSHUFHSomRGHVXEYHQo}HVSRGHWDPEpPFRQGX]LUjTXDOLÀFDomRGHXPVXMHLWRFRPRHQWLGDGHDGMXGLFDQWHGHVGHTXHDVVXEYHQo}HV
DWULEXtGDVFRUUHVSRQGDPDPDLVGHPHWDGHGRVVHXVPHLRVGHÀQDQFLDPHQto e se encontrem reunidos os demais pressupostos previstos CCP, isto é,
DSUHVHQoDGHXPDSHVVRDFROHFWLYDFULDGDHVSHFLÀFDPHQWHSDUDVDWLVID]HU
necessidades de interesse geral, sem carácter industrial ou comercial (47). Ora,
FRQWUDWRVXEVLGLDGRXPDYH]UHXQLGRVRVSUHVVXSRVWRVSUHYLVWRVQRQGRDUWLJR
do CCP, a saber: (i) 3UHVVXSRVWRVXEMHFWLYR – formação de um contrato (de direito privado) a
celebrar entre entidades não adjudicantes, no caso, entre o sujeito subvencionado e um terceiro (ambos sujeitos privados); (ii) 3UHVVXSRVWRREMHFWLYR (compreende dois sub-pressupostos:
o do objecto e o do valor do contrato) – formação de: D Contrato de empreitada de obras
TXHHQYROYDDFWLYLGDGHVGHFRQVWUXomRFLYLOHQXPHUDGDVQRDQH[R;,GR&&3RXREUDVGH
construção de hospitais, instalações desportivas, recreativas e de ocupação de tempos livres,
estabelecimentos escolares e universitários e edifícios de uso administrativo (VXESUHVVXSRVWR
GRREMHFWR), de valor estimado igual ou superior a € 5.548.000,00 (VXESUHVVXSRVWRGRYDORU); E
Contrato de serviços associado a um contrato de empreitada de obras com as características
enunciadas na alínea anterior (VXESUHVVXSRVWRGRREMHFWR), de valor estimado igual ou superior
a € 221.000,00 (VXESUHVVXSRVWRGRYDORU); (iii) 3UHVVXSRVWRÀQDQFHLUR – o valor estimado do contrato (projecto subvencionado) é apoiado, numa percentagem superior a 50%, através da
atribuição de um “subsídio” por uma ou mais entidades adjudicantes; exige-se, portanto,
TXHDVXEYHQomRVHMDGHVWLQDGDGLUHFWDPHQWHDXPGHWHUPLQDGRFRQWUDWRSURMHFWRHQmRGH
forma indiferenciada, à actividade desenvolvida pelo sujeito subvencionado.
(46)

Sobre os contratos subsidiados, cfr. M. OLIVEIRA, R. OLIVEIRA, &RQFXUVRV H RXWURV
SURFHGLPHQWRVGHFRQWUDWDomRS~EOLFD, Almedina, 2016, pp. 164-165; P. GONÇALVES, 'LUHLWR, cit.,
2018, pp. 183-191; M. GOMES, ([WHQVmRGRkPELWRGHDSOLFDomRGR&&3DOJXPDVTXHVW}HVHPWRUQR
GRDUWLJRUHIHUHQWHDRVFRQWUDWRVVXEVLGLDGRV, in AA.VV., &RPHQWiULRVj5HYLVmRGR&yGLJRGRV&RQWUDWRV3~EOLFRV, Coordenação de Carla Amado Gomes, Ricardo Pedro, Tiago Serrão e Marco
Caldeira, 2.ª Edição, AAFDL Editora, 2018, pp. 993-1026.
(47)

&IUDUWLJRQDOD GR&&31RWHVHTXHQRFDVRYHUWHQWHHVWiHPFDXVDD
VXEYHQomRHQTXDQWRÀQDQFLDPHQWRGHXPDDFWLYLGDGHDRSDVVRTXHQRFDVRGRVFRQWUDWRV
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FRPRDVVXEYHQo}HVQmRFRQVWLWXHPXPDFRQWUDSDUWLGDHVSHFtÀFDSHORGHsenvolvimento das actividades subvencionadas, as mesmas não envolvem
XPDUHODomRFRPHUFLDOVLQDODJPiWLFDHGDtTXHjOX]GDMXULVSUXGrQFLDGR
TJUE (48)FRQFRUUDPSDUDRÀQDQFLDPHQWR GHRULJHPS~EOLFD GRUHVSHFWLYREHQHÀFLiULRHDWHQGHQGRjSURSRUomRGHVVHÀQDQFLDPHQWR PDLVGHPHWDGH ROHJLVODGRUFRQVLGHUDTXHRVXMHLWREHQHÀFLiULRHVWiVREDLQÁXrQFLD
dominante de uma entidade adjudicante ou de outro organismo de direito
S~EOLFR1HVWHVFDVRVREHQHÀFLiULRGDVVXEYHQo}HVpWDPEpPFRQVLGHUDGR
XPD HQWLGDGH DGMXGLFDQWH H QHVVD PHGLGD ÀFDUi REULJDGR D REVHUYDU RV
procedimentos de contratação pública para a celebração de contratos, nos
termos do CCP (49).
Por outro lado, no domínio da contratação pública, a possibilidade de obWHQomRGHXPDVXEYHQomRSRGHFRQVWLWXLUXPDMXVWLÀFDomRSDUDDDSUHVHQWDção de uma proposta com preço ou custo anormalmente baixo, por parte de
um concorrente, evitando, por esse motivo, a exclusão da proposta (50).
1RXWUR TXDGUDQWH D SUiWLFD GH FULPHV DVVRFLDGRV jV VXEYHQo}HV WHP
implicações no acesso à contratação pública. Com efeito, a lei portugueVDWLSLÀFDRVFULPHVGH©IUDXGHQDREWHQomRGHVXEVtGLRRXVXEYHQomRªH
GH©GHVYLRGHVXEYHQomRVXEVtGLRRXFUpGLWRERQLÀFDGRª (51)VHQGRTXHD
VXEVLGLDGRVHVWiHPFDXVDDVXEYHQomRHQTXDQWRÀQDQFLDPHQWRGHXPFRQWUDWR&IUQHVWH
sentido, P. GONÇALVES, 'LUHLWR, cit., 2018, p. 190.
(48)

9JDFyUGmRGR7-8(GH 3URFHVVRQ& 

(49)

$OJXPDGRXWULQDSRUWXJXHVDFKDPDDDWHQomRSDUDRIDFWRGHTXHRVDSRLRVRXWRUJDGRVQRkPELWRGRÀQDQFLDPHQWRGLVSHQVDGRSHORV)((,QmRVmRHPULJRUSURYHQLHQWHV
dos orçamentos das entidades adjudicantes ou de organismos de direito público, tal como
parece ser exigido pela primeira parte da sub-alínea LL da alínea D GRQGRDUWLJRGR
CCP. Neste sentido, cfr. P. GONÇALVES, 'LUHLWR, cit., pp. 166-167.
(50)

&IUDUWLJRVQDOH HQDOH do CCP.
Este tópico foi abordado pelo Prof. Doutor Miguel Assis Raimundo, na alocução sobre
“Os fundos europeus e a contratação pública”, proferida na Conferência sobre 'LUHLWR3~EOLFR3ROtWLFDGH&RHVmRH)XQGRV(XURSHXV3yVTXHWHYHOXJDUQD)DFXOGDGHGH'LUHLWRGD
Universidade de Lisboa, no dia 29 de Janeiro de 2019.
(51)

&IUUHVSHFWLYDPHQWHDUWLJRVHGR5HJLPHGDV,QIUDFo}HV$QWLHFRQyPLFDV
HFRQWUDD6D~GH3~EOLFDDSURYDGRSHOR'HFUHWR/HLQGHGH-DQHLUR
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2VUHSUHVHQWDQWHVOHJDLVGHHPSUHVDVGHFRQVWUXomRTXHWHQKDPVLGRFRQdenados em pena de prisão efetiva, transitada em julgado, pela prática de
TXDOTXHU XP GHVWHV FULPHV SRGHP VHU FRQVLGHUDGRV FRPHUFLDOPHQWH QmR
idóneos e, por esse motivo, serem impedidos de ingressar na actividade de
empreiteiro de obras públicas (52); E Relativamente aos aludidos crimes pode
ser aplicada como pena acessória a privação temporária do direito de participar em arrematações ou concursos públicos de fornecimentos (53).
3. Os contratos subordinados ao regime da contratação pública e as subvenções correspondem a institutos jurídicos diferentes. O ponto fulcral da
distinção reside, a nosso ver, no facto de os primeiros serem celebrados no
interesse económico directo da entidade adjudicante, implicando o pagamento de um preço pelos serviços, obras ou bens proporcionados pelo cocontratante. Diferentemente, através das segundas, a Administração Pública
comparticipa os custos do exercício de uma actividade privada, cujo desenvolvimento contribui, de forma indirecta, para a realização de interesses
públicos.
Apesar da diferença entre “preço/remuneração” e “comparticipação”,
ambos envolvem a afectação de recursos públicos e, por isso, os respectivos
procedimentos de formação – de adjudicação dos contratos de procura pública e de atribuição de subvenções – devem obedecer a princípios jurídicos
comuns (publicidade, concorrência, transparência e igualdade e não discriminação), tendo em vista a salvaguarda do interesse público inerente à corUHFWDHHÀFLHQWHGLVWULEXLomRGRRUoDPHQWRS~EOLFR3RUHVWHPRWLYRHFRQVLGHUDQGRDVGLÀFXOGDGHVJHUDGDVSHODGLVSHUVmRQRUPDWLYDTXHFDUDFWHUL]DR
UHJLPHGDVVXEYHQo}HV TXHFRQWUDVWDFRPDFRGLÀFDomRGRVSURFHGLPHQWRV
de contratação pública), surge a dúvida sobre se o regime da contratação
pública também poderia servir como regime de outorga das subvenções. A
UHVSRVWDpQHJDWLYD3HUDQWHDGLYHUVLGDGHGDVÀJXUDVHPHVWXGRRVSURFH(52)

&IUDUWLJRVQDOD HDUWLJRQDOJ , do Regime Jurídico aplicável
DR([HUFtFLRGD$FWLYLGDGHGH&RQVWUXomRDSURYDGRSHOD/HLQGHGH-XQKR
(53)

&IUDUWLJRDOH , do Regime das Infracções Anti-económicas e contra a Saúde
3~EOLFDDSURYDGRSHOR'HFUHWR/HLQGHGH-DQHLUR
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dimentos de contratação pública, previstos na Parte II do CCP, revelam-se
GHVDGHTXDGRVjIRUPDomRGRVDFWRVHGRVFRQWUDWRVGHVXEYHQomRLQFOXLQGR
DVVXEYHQo}HVTXHGHVSHUWDPLQWHUHVVHFRQFRUUHQFLDO5HFRQKHFHQGRHVWD
diversidade, o legislador português procedeu expressamente à exclusão dos
contratos de subvenção do âmbito de aplicação da Parte II do CCP (cfr. arWLJRQDOF do CCP). Ou seja, o procedimento de formação das subvenções obedece ao disposto em norma especial e não ao regime do CCP.
1mRREVWDQWHQRkPELWRGDH[HFXomRGHXPDVXEYHQomRREHQHÀFLiULR
pode ver-se confrontado com a necessidade de observar as regras próprias
GDFRQWUDWDomRS~EOLFDRTXHSRGHVXFHGHUHPYiULDVFLUFXQVWkQFLDV L semSUHTXHWDOHVWHMDSUHYLVWRDWtWXORGHREULJDomRQRUHJLPHGDVXEYHQomR LL
TXDQGRDH[HFXomRGDVXEYHQomRHQYROYDDFHOHEUDomRGHXPFRQWUDWRTXH
QRVWHUPRVGRDUWLJRGR&&3FRQÀJXUDXP´FRQWUDWRVXEVLGLDGRµH
LLL VHPSUHTXHRIDFWRGHDXIHULUGHXPDVXEYHQomRSHUPLWDTXDOLÀFDUREHQHÀFLiULRFRPRHQWLGDGHDGMXGLFDQWHGHDFRUGRFRPRVFULWpULRVGRDUWLJR
QGR&&31HVWHVFDVRVDREULJDomRGHFXPSULURVSURFHGLPHQWRV
de contratação pública ocorre no âmbito da execução da subvenção e, portanto, num momento posterior ao da sua atribuição. O não cumprimento
das regras da contratação pública, por parte do sujeito subvencionado a tal
obrigado, pode dar origem a uma ordem de restituição, no todo ou em parte,
GDTXDQWLDVXEYHQFLRQDGD

