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Government procurement is a big business  

•No caso da União Europeia, por exemplo, um estudo 
recente conclui que, em 2013, os gastos em 
contratos públicos ascenderam a quase 14% do PIB, 
mas o total de gastos ascendeu a aproximadamente 
19% do PIB da União Europeia caso também sejam 
incluídos outros gastos, nomeadamente os das 
empresas propriedade dos Estados-membros (neste 
caso, foram tidos em conta dados relativos a 2011). 

 



Políticas Horizontais 

• A existência de determinados valores cuja proteção não deve 
obedecer a considerações de ordem comercial. 

• Atendendo ao valor de muitos contratos públicos, as políticas 
adotadas pelos organismos governamentais podem desempenhar 
um papel fundamental na prossecução dos objetivos assinalados. 
Por exemplo, são vários os países que exigem presentemente que os 
produtos florestais adquiridos por entidades do setor público 
procedam de florestas exploradas de modo legal e sustentável. Tais 
políticas existem, por exemplo, na Bélgica, Dinamarca, França, 
Alemanha, Japão, Holanda, Nova Zelândia, Noruega e Reino Unido.  

 



Cont. 

• O n.º 2 do art. III do ACP 2012 estipula que: 

 “Sob reserva de que tais medidas não sejam aplicadas de 
modo que constitua um meio de discriminação arbitrária ou 
injustificável entre as Partes onde prevalecem condições 
similares, ou uma restrição dissimulada ao comércio 
internacional, nenhuma disposição do presente Acordo pode 
ser interpretada no sentido de impedir uma Parte de adotar 
ou aplicar medidas que sejam: b) Necessárias para proteger a 
saúde ou a vida humana, animal e vegetal”. 



Cont. 

• Quanto mais vitais ou importantes os interesses ou valores comuns 
prosseguidos, mais fácil será admitir a ‘necessidade’ de medidas 
concebidas para atingir esses objetivos. No presente caso, o objetivo 
prosseguido pela medida é a proteção da vida e saúde das pessoas, 
através da eliminação, ou redução, dos bem conhecidos e 
extremamente graves, riscos para a saúde que representam as fibras 
de amianto. O valor prosseguido é simultaneamente vital e 
importante no mais elevado grau”. Cf. Relatório do Órgão de 
Recurso no caso European Communities – Measures Affecting 
Asbestos and Asbestos Containing Products, 12-3-2001, parágrafo 
172. 



Cont. 

• A possibilidade de os painéis ou o Órgão de Recurso da OMC 
recorrerem a uma interpretação evolutiva. Cf.  Relatório do Órgão 
de Recurso no caso United States – Import Prohibition of Certain 
Shrimp and Shrimp Products, 12-10-1998, parágrafos 128-131. 

• O Órgão de Recurso rejeita a prática de que as exceções devam ser 
interpretadas restritivamente. Cf. Relatório do Órgão de Recurso no 
caso European Communities - Measures Concerning Meat and Meat 
Products (Hormones), 16-1-1998, parágrafo 104. 



Cont. 

• Não existe qualquer jurisprudência ou decisão de um órgão da OMC 
sobre especificações técnicas no contexto do ACP. Não se sabe, por 
exemplo, se o princípio da não discriminação previsto no ACP acolhe 
a distinção entre processos ou métodos de produção incorporados e 
não incorporados que tanta importância tem assumido no contexto 
do GATT 1947/1994. Será que é permitido ter em conta não só as 
caraterísticas relativas aos próprios produtos (por exemplo, que os 
materiais usados sejam recicláveis), mas também os métodos de 
produção do fornecedor (por exemplo, os relativos à emissão de 
poluentes atmosféricos)? As características ambientais referidas 
pelo n.º 9 do art. X do ACP 2012 nem sempre se reflectem no 
produto final (Caso Tuna/Dolphin de 1991). 
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• Fora do contexto das exceções gerais, importa atender sobretudo aos 
artigos I, alínea u), e X do ACP 2012. Nos termos da primeira disposição, 
entende-se por especificação técnica: 

“Um requisito para a participação no concurso que:  

i) estabelece as características dos bens ou serviços a fornecer, incluindo a 
qualidade, o desempenho, a segurança e as dimensões ou os processos e 
métodos para a sua produção ou fornecimento; ou  

ii) diz respeito aos requisitos em matéria de terminologia, símbolos, 
embalagem, marcação ou rotulagem aplicáveis a um bem ou serviço” 
(itálico aditado). 

  

 



Cont. 

• No caso do segundo artigo referido, estabelece-se que: 

“Para maior clareza, cada Parte, incluindo as suas entidades adjudicantes, 
pode, em conformidade com o presente Artigo, elaborar, adoptar ou 
aplicar especificações técnicas para promover a conservação dos recursos 
naturais ou proteger o ambiente” (art. X, nº 6, do ACP 2012).  

• De modo semelhante, o nº 9 do art. X do ACP 2012 estabelece que: 

  “Os critérios de avaliação definidos no anúncio de concurso previsto ou na 
documentação do concurso podem incluir, nomeadamente, o preço e 
outros fatores de custo, a qualidade, o valor técnico, as características 
ambientais ou as condições de entrega” (itálico aditado). 
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• Curiosamente, ou talvez não, não existe qualquer referência no art. X do 
ACP 2012 a outras políticas horizontais, como a promoção dos direitos 
humanos ou dos direitos mínimos dos trabalhadores, embora o termo 
“nomeadamente” constante do n.º 9 do art. X possa dar alguma 
cobertura à prossecução de tais políticas. 

• Relatório do Órgão de Recurso nos casos Canada – Certain Measures 
Affecting the Renewable Energy Generation Sector/Measures Relating to 
the Feed-In Tariff Program, 6-5-2013: “A UE entende que o perfil 
ambiental ou os atributos ambientais que um determinado produto pode 
incorporar, mesmo se eles não se materializam em nenhuma 
característica física em particular, podem fazer parte legitimamente das 
especificações do produto comprado que estão estreitamente 
relacionadas com o objeto do contrato” (Nota de rodapé 499). 
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•No contexto das negociações relativas ao acordo de 
parceria transatlântica, os Estados Unidos aceitam o 
uso de especificações técnicas que promovam a 
protecção do ambiente ou o respeito da legislação 
laboral, ao passo que a União Europeia defende que 
os elementos ambientais ou sociais podem ser 
incluídos nas especificações técnicas, nos critérios de 
adjudicação e nas condições de execução dos 
contratos públicos. 



Cont. 

• A Nota 3 do Anexo 2 dos estados Unidos estabelece que “nada no 
presente anexo pode impedir que qualquer entidade estadual 
incluída no presente Anexo aplique restrições destinadas a 
promover a qualidade geral do ambiente no Estado em causa, desde 
que essas restrições não constituam entraves dissimulados ao 
comércio internacional” 

• A Nota 6 ao Anexo 2 do Canadá que “nada no presente Acordo pode 
ser interpretado no sentido de impedir que qualquer entidade 
provincial ou territorial aplique restrições destinadas a promover a 
qualidade geral do ambiente nessa mesma província ou território, 
desde que essas restrições não constituam entraves dissimulados ao 
comércio internacional”.  



Cont. 

• Ao falar na qualidade geral do ambiente, as notas em causa parecem ter 
um âmbito de aplicação mais vasto que o permitido pelo n.º 2 do art. III 
do ACP 2012 e reconhecer o denominado “efeito Califórnia”, isto é, “o 
papel influente de jurisdições políticas poderosas, ricas e amigas do 
ambiente na promoção de regulamentação “race to the top” entre os 
seus parceiros comerciais”. O efeito Califórnia pode ser ilustrado com a 
história dos níveis de emissão de gases dos automóveis norte-
americanos. Em 1970, o chamado Clean Air Act Amendments permitiu 
especificamente que a Califórnia adotasse níveis de emissão mais 
rigorosos que os dos restantes Estados norte-americanos, o que levou, 
por exemplo, a Comunidade Europeia (sob pressão da Alemanha, cujo 
mercado californiano é muito importante para a sua indústria 
automóvel), a adotar o mesmo nível de emissões da Califórnia, o mesmo 
sucedendo com o Japão e a Coreia do Sul. 
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• O critério do preço mais baixo deve ser considerado sob duas 
perspetivas: a do preço inicial mais baixo e a do preço mais baixo 
durante o ciclo de vida do produto. A segunda perspetiva pode 
permitir, por exemplo, conciliar a eficiência da despesa pública com 
a proteção do ambiente. Pense-se, por exemplo, na aquisição de 
lâmpadas mais eficientes mas também mais dispendiosas 
inicialmente. 

• O critério da proposta mais vantajosa pode desempenhar um papel 
particularmente relevante quando é necessário evitar, por exemplo, 
a contratação de bens ou serviços que são mais baratos apenas 
porque os custos ambientais foram externalizados.  



Conclusões 

• As disposições do Acordo da OMC sobre Contratos Públicos foram 
atualizadas para terem em consideração novos desenvolvimentos, 
entre os quais o papel das ferramentas eletrónicas. As autoridades e 
entidades adjudicantes que já transitaram para a contratação 
eletrónica dão conta, geralmente, de economias que se situam entre 
5% e 20% e dos benefícios significativos para o ambiente, reduzindo 
o consumo de papel e de transportes, assim como a necessidade de 
espaço de arquivo oneroso e o consequente consumo de energia.  


