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Por ocasião dos 25 anos da RELACRE …  Por ocasião dos 25 anos da RELACRE …  

 RELACRE - Associação de Laboratórios Acreditados de Portugal (1991)

 EUROLAB (1990) e Instituto Português da Qualidade 

Obj i á i Objetivos estatutários:

 « Representar os interesses da "comunidade portuguesa de Laboratórios" nas organizações nacionais e internacionais com competência
em matéria de ensaios;

 Cooperar com a administração pública portuguesa no desenvolvimento de atividades de ensaio;p ç p p g ;
 Fomentar a criação em todo o território nacional de uma rede de Laboratórios acreditados que cubra as necessidades de ensaio,

incentivando o desenvolvimento e a especialização dos Laboratórios de ensaio;
 Promover o reconhecimento mútuo de resultados de ensaios, com base na confiança, no desenvolvimento da garantia da qualidade e na

rastreabilidade nos ensaios;
 Facilitar a cooperação técnica entre Laboratórios e outras organizações visando o desenvolvimento e a harmonização de métodos dep ç g ç ç

ensaio e sua implementação;
 Estudar, coordenar, dinamizar e desenvolver atividades e técnicas de interesse comum aos Laboratórios;
 Efetuar atividades de Certificação de Pessoas.»

 Contexto/desafios:

 Competitividade
 Reforço competências técnicas
 Crescente harmonização no mercado europeu baseada em regulamentação técnica e em requisitos de conformidade



Direito Administrativo: novos desafiosDireito Administrativo: novos desafios

Contratação pública: 

d d d

Sustentabilidade
Profissionalização

Sociedade de risco
Globalização

Novos instrumentos:
Regulação

Certificação
Europeização

ç
Avaliação de riscos

Administração Pública d st ação úb ca 
em rede



Diretivas Europeias de 2014 e CCPDiretivas Europeias de 2014 e CCP

 Diretiva 2014/23/UE Diretiva 2014/23/UE
(relativa à adjudicação de contratos de concessão)
 Diretiva 2014/24/UE Diretiva 2014/24/UE
(relativa aos contratos públicos e que revoga a Diretiva
2004/18/CE)/ /
 Diretiva 2014/25/UE
(relativa aos contratos públicos celebrados pelas entidades

d á d i dque operam nos setores da água, da energia, dos transportes e
dos serviços postais e que revoga a Diretiva 2004/17/CE)

Publicadas no JOUE, de 28 de março de 2014
Prazo de transposição: 18 de abril de 2016Prazo de transposição: 18 de abril de 2016



Estratégia Europa 2020 para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo [COM(2010) 2020]sustentável e inclusivo [COM(2010) 2020]

Direito Europeu dos Contratos Públicos: instrumento de europeização e de realização deDireito Europeu dos Contratos Públicos: instrumento de europeização e de realização de
políticas públicas europeias (mercado único, governo eletrónico, políticas europeias em
matéria de serviços públicos, coesão económica e social, proteção ambiental)

Europa 2020: Contratação pública como um instrumento de realização 
de políticas públicas ambientais, sociais e de fomento à inovação, no 

quadro da superação da(s) crise(s) 

Novidades das Diretivas de 2014 (novos procedimentos pré-
t t i  i    i ã   ité i  d  dj di ã  contratuais, parcerias para a inovação, novo critério de adjudicação, 

novas regras para as concessões, medidas de proteção das PME) giram 
em torno da busca de regimes jurídicos amigos de uma contratação 
pública financeira, ambiental e socialmente sustentável

Necessidade de repensar a moldura legal nacional da contratação 
úbli  pública 



Transposição das Diretivas de 2014Transposição das Diretivas de 2014

Janela de oportunidade para uma verdadeira mudança qualitativa nos regimes daJanela de oportunidade para uma verdadeira mudança qualitativa nos regimes da
contratação pública, ao impor/permitir, entre outras, medidas tendentes a:

 Melhorar a regulação da contratação pública
Si lifi fl ibili di d ã Simplificar e flexibilizar os procedimentos de contratação

 Generalizar a utilização de meios eletrónicos
 Facilitar o acesso das PME aos contratos públicos
 Fomentar a utilização estratégica da contratação pública para atingir objetivos Fomentar a utilização estratégica da contratação pública para atingir objetivos

sociais e ambientais
 Incentivar a inovação
 Aumentar a transparência e combater a corrupção e os conflitos de interesses
 Garantir a sustentabilidade (ambiental, social e financeira) não apenas na formação

dos contratos públicos mas também durante a sua execução
 Regular melhor as concessões
 Fomentar a contratação pública transfronteiriça: nova linha estratégica de Fomentar a contratação pública transfronteiriça: nova linha estratégica de

aprofundamento da europeização da contratação pública



Projeto de CCP 2016Projeto de CCP 2016

A Comissão de revisão do Código dos Contratos Públicos elaborou um documento deA Comissão de revisão do Código dos Contratos Públicos elaborou um documento de
trabalho (janeiro/fevereiro 2016) que contém uma proposta de transposição das Diretivas
completa, coerente, inovadora e arrojada, norteada pelos seguintes propósitos:

 Transpor efetivamente as Diretivas (o que significa que não se limita a propor acrescentar ao CCP para cada
matéria uma ou várias disposições, o que agravaria o labirinto jurídico em que ele se transformou, mas antes
tem a coragem de propor eliminar do CCP tudo o que com cada nova solução for incompatível)

 Depurar o CCP de definições e complexidades teóricas desnecessárias (o CCP deve regular e não construir
teses dogmáticas)

 Consagrar - e propor soluções que garantam a sua efetivação - princípios de prossecução do interesse público,
imparcialidade, prevenção de conflitos de interesse, sustentabilidade e responsabilidade

 Simplificar, desmaterializar e flexibilizar efetivamente os procedimentos de formação dos contratos, num
contexto de modernização administrativa

 Fomentar a concorrência, num quadro de proteção das PMEsFomentar a concorrência, num quadro de proteção das PMEs
 Promover a inovação e a responsabilidade, através dos regimes aplicáveis aos procedimentos de formação dos

contratos públicos, à invalidade, execução e modificação dos contratos e através dos regimes de
responsabilidade

 Fomentar a prossecução de políticas sociais e ambientais na contratação pública, incorporando tais
preocupações por exemplo no critério de adjudicação dos contratos públicospreocupações, por exemplo, no critério de adjudicação dos contratos públicos

Tudo isto, e muito mais, em pouco mais de 300 artigos, escritos de forma clara e
compreensível para o comum dos operadores económicos e jurídicos que, no terreno,p p p j q , ,
participam na contratação pública



Projeto CCP/2016 Projeto CCP/2016 

 Normas que visam promover objetivos de natureza ambiental ou social Normas que visam promover objetivos de natureza ambiental ou social
 Rótulos específicos de natureza ambiental, medidas ou sistemas de

gestão ambiental
 Novo fator de adjudicação baseado no critério da proposta

economicamente mais vantajosa, tomando em consideração a relação
qualidade-preço e a análise custo-benefício nomeadamente aqualidade preço e a análise custo benefício, nomeadamente a
metodologia dos custos do ciclo de vida

Artigo32.º (Especificações técnicas)
Artigo 33.º(Rótulos)
Artigo34.º (Relatórios de ensaio, certificação e outros meios de prova)
Artigo40.º (Normas de garantia de qualidade e normas de gestão ambiental)
Artigo130.º (Critério de adjudicação)



Diretivas de 2014 e certificaçãoDiretivas de 2014 e certificação

Green Public Procurement

 Responsabilidade das entidades adjudicantes

 Requisitos de sustentabilidade

 Especificações técnicas

 Certificação/acreditação



GPP – Handbook  (3ª ed.)GPP Handbook  (3  ed.)

 «Standards have a major role in influencing the design of products and processes, and many standards include
environmental characteristics such as material use, durability or consumption of energy or water. References
to technical standards including such environmental characteristics can be made directly in your specification,
helping you to define the subject matter in a clear way The procurement directives refer to Europeanhelping you to define the subject matter in a clear way. The procurement directives refer to European,
international or national standards and various other technical reference systems as one of the means by
which specifications can be defined.»

 «When reference to a standard is used, it must be accompanied by the words ‘or equivalent.’ This means that
evidence of compliance with an equivalent standard must be accepted Such evidence may be in the form of aevidence of compliance with an equivalent standard must be accepted. Such evidence may be in the form of a
test report or certificate from a conformity assessment body. A tenderer may also seek to rely upon a
manufacturer’s technical dossier if it is not able to obtain third-party evidence within the relevant time limits
for reasons which are not attributable to it. The contracting authority must then determine whether this
establishes compliance»

 «Labels can be used in two different ways in the context of technical specifications: To help you draw up your
technical specifications in order to define the characteristics of the goods or services you are purchasing • To
check compliance with these requirements, by accepting the label as one means of proof of compliance with
the technical specifications»

«By providing a means of third party verification, labels can help to save time while ensuring that high
environmental standards are applied in public procurement»



Diretiva 2014/24/UE de 26 de fevereiro de 2014Diretiva 2014/24/UE de 26 de fevereiro de 2014

Considerandos 74, 75 e 76 estabelecem relação entre:
Especificações 

técnicas e técnicas e 

Concorrência

Sustentabilidade

Inovação

Inclusão



Diretiva 2014/24/UEDiretiva 2014/24/UE

A tº42º (E ifi õ  té i )Artº42º (Especificações técnicas)
Artº43º (Rótulos)
A tº º (R l tó i  d  i  tifi ã ) Artº44º (Relatórios de ensaios, certificação) 
Artº61º (Base de dados de certificados (e-certis))
A º6 º (N  d  i  d  lid d    d  Artº62º (Normas de garantia de qualidade e normas de 
gestão ambiental)
Artº64º (Listas oficiais de operadores económicos aprovados Artº64º (Listas oficiais de operadores económicos aprovados 
e certificação por organismos de direito público ou privado)
Artº67º (Critérios de adjudicação)Art 67  (Critérios de adjudicação)
Artº68º (Cálculo dos custos do ciclo de vida)



RiscosRiscos

I t ã t di di õ dInteração entre as diversas dimensões da
contratação pública coloca novos e difíceis desafios



ORGANIZAÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS
~LINKS ÚTEIS~LINKS ÚTEIS

IPQ I i  P ê  d  Q lid d ILAC I i l L b A di i C iIPQ - Instituto Português da Qualidade
http://www.ipq.pt

IPAC - Instituto Português da Acreditação
http://www.ipac.pt

ILAC - International Laboratory Accreditation Cooperation
http://www.ilac.org

IMEKO - International Measurement Confederation
http://www.imeko.org

ITU - International Telecommunication Union
EUROLAB - European Federation of National Associations of
Measurement, Testing and Analytical Laboratories
http://www.eurolab.org

BIPM - Bureau International des Poids et Mesure
http://www.bipm.fr

ITU - International Telecommunication Union
http://www.itu.ch

ISO - International Standardization Organization
http://ww.iso.ch

ETSI - European Telecommunications Standards Institutep // p

CEN - European Committee for Standardization
http://www.cenorm.be

CENELEC - European Committee for Electrotechnical
Standardization
htt // l

p
http://www.etsi.org

OIML - International Organization of Legal Metrology
http://www.oiml.org

VIRM - Virtual Institute for Reference Materials
htt // ihttp://www.cenelec.org

EA - European co-operation for Accreditation
http://www.european-accreditation.org

EURACHEM - A focus for Analytical Chemistry in Europe
http://www eurachem org

http://www.virm.ne

http://www.eurachem.org

EUROMET - European Collaboration in Measurement Standards
http://www.euromet.org

IEC - International Electrotechnical Committee
http://www.iec.chttp:// . ec.c
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