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1 DECRETO-LEI N.º 78/2022, 
DE 07 DE NOVEMBRO



OBJETIVOS

❑ Alteração às medidas especiais 
aprovadas pela Lei 30/2021, de 21 de 
maio

❑ Alteração do Decreto-Lei 60/2018, de 
03 de agosto

❑ Alteração ao Código dos Contratos 
Públicos
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OBJETIVOS

❑ Alteração às medidas especiais 
aprovadas pela Lei 30/2021, de 21 
de maio

➢ Extensão do prazo das medidas 
especiais

➢Criação de um novo regime da conceção-
construção
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OBJETIVOS

❑ Alteração do Decreto-Lei 60/2018, 
de 03 de agosto

➢Clarificação do âmbito subjetivo da 
contratação excluída em matéria de 
contratos no âmbito do 
desenvolvimento de atividades de I&D

(instituição de I&D ou uma entidade 
financiadora)
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OBJETIVOS

❑Alteração ao Código dos Contratos 
Públicos

➢Clarificação e/ou atualização de normas 
existentes

➢ Conformação com as diretivas europeias

➢ Introdução de normas de garantias de 
dignidade no acesso ao trabalho
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LEI 30/2021, DE 21 DE MAIO
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Entrada em vigor
02 de dezembro de 2022

Produção de efeitos

Regra: Aplica-se aos procedimentos e aos contratos cujos procedimentos foram
lançados após o dia 02 de dezembro de 2022.

Exceção: Aplica-se também às modificações e respetivas consequências aos contratos
que se encontrem em execução à data da sua entrada em vigor, desde que o
fundamento da modificação decorra de facto ocorrido após 20 de junho, isto é, quanto
a este aspeto aplica-se o novo regime aos contratos cujos procedimentos foram
lançados antes da entrada em vigor desta lei.



AS MEDIDAS 
ESPECIAIS2



Tipologias de contratos e condições 
especiais
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Medidas especiais de 
contratação pública

Execução de projetos financiados ou cofinanciados por fundos europeus 

Habitação e descentralização - (i) Promoção de habitação pública; (ii) promoção de habitação a

custos controlados; (iii) intervenção em imóveis trasnferidos para os municípios

TIC– (i) Aquisição de equipamentos informáticos; (ii) aquisição, renovação, prorrogação ou manutenção de

licenças ou serviços de software; (iii) aquisição de serviços de computação ou de armazenamento em cloud; (iv)
aquisição de serviços de consultoria ou assessoria; (v) realização de obras para transformação digital

Setor da Saúde e do apoio social - (i) Aquisição ou locação de bens móveis no âmbito do setor

da saúde, das unidades de cuidados continuados e integrados e do apoio social; (ii) empreitadas de obras
públicas para construção, renovação ou reabilitação de imóveis do mesmo âmbito

Execução do Programa de Estabilização Económica e Social e do Plano de
Recuperação e Resiliência (carece de despacho do membro do governo responsável)

Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais – Locação ou aquisição de bens, aquisição

de serviços e empreitadas de obras públicas para a gestão dos combustíveis

Bens agroalimentares – (i) bens provenientes de produção em modo biológico; (ii) fornecidos por

detentores do Estatuto da Agricultura Familiar e (iii) fornecidos por detentores do Estatuto de “jovem empresário
Rural”

Sem prazo

Até durar o 

programa e 
o plano

Sem prazo

Sem prazo

Até 
31.12.2026

Até 
31.12.2026

Até 
31.12.2026



Tipologias de contratos e condições 
especiais
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Medidas especiais de 
contratação pública

Execução de projetos financiados ou
cofinanciados por fundos europeus

Habitação e descentralização

Tecnologias de Informação e Conhecimento

Setor da Saúde e do apoio social

Execução do Programa de Estabilização
Económica e Social e do Plano de Recuperação e
Resiliência

Sistema de Gestão Integrada de Fogos
Rurais

Bens agroalimentares

❑ Concurso público simplificado
❑ Concurso limitado simplificado
❑ Consulta prévia simplificada
❑ Ajuste direto simplificado

Até limiares comunitários para 
bens e serviços e até 750.000 € 

para empreitadas

Até 10.000 €

❑ Concurso público simplificado
❑ Concurso limitado simplificado
❑ Consulta prévia simplificada
❑ Ajuste direto simplificado

❑ Concurso público simplificado
❑ Concurso limitado simplificado
❑ Consulta prévia simplificada
❑ Ajuste direto simplificado

❑ Concurso público simplificado
❑ Concurso limitado simplificado
❑ Consulta prévia simplificada
❑ Ajuste direto simplificado

❑ Concurso público simplificado
❑ Concurso limitado simplificado
❑ Consulta prévia simplificada
❑ Ajuste direto simplificado

❑ Consulta prévia
❑ Ajuste direto

❑ Ajuste direto simplificado

Até limiares comunitários para bens 
e serviços e na consulta prévia até 

750.000 € para empreitadas e 15.000 
€  para o ADS

Até limiares comunitários para bens 
e serviços e na consulta prévia até 

750.000 € para empreitadas e 15.000 
€  para o ADS

Até limiares comunitários para bens 
e serviços e na consulta prévia até 

750.000 € para empreitadas e 15.000 
€  para o ADS

Até limiares comunitários para bens 
e serviços e na consulta prévia até 

750.000 € para empreitadas e 15.000 
€  para o ADS

Até limiares comunitários para bens 
e serviços e na consulta prévia até 

750.000 € para empreitadas e 15.000 
€  para o ADS
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Medidas especiais 
de contratação 

pública

➢ Tramitam nas plataformas eletrónicas, admitindo-se que possam ser utilizados

outros meios eletrónicos da comunicação de dados no caso da consulta prévia com

valores inferiores a 101.250 € para bens e serviços e 202.500 € para empreitadas

de obras públicas;

➢ Fica dispensado o dever e fundamentação do preço base e da não divisão em lotes;

➢ O impedimento resultante da situação contributiva ou tributária tem uma maior

flexibilidade;

➢ A caução pode não ser exigida quando o adjudicatário demonstrar falta de liquidez

ou dificuldade em obter a garantia bancária ou seguro-caução

➢ Todos os prazos das impugnações administrativas são reduzidos de 5 para 3 dias.

Procedimentos simplificados
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Medidas especiais 
de contratação 

pública

Artº 2º-A

➢O caderno de encargos deve ser integrado por um estudo

prévio («Estudo prévio», o documento elaborado pelo Projetista, depois

da aprovação do programa base, visando a opção pela solução que melhor

se ajuste ao programa) – Artº 1º alínea j) da Portaria 701.º-H/2008;

➢O preço base deve discriminar os montantes máximos para as

prestações correspondentes à conceção e à execução da obra;

➢O critério de adjudicação deve ser o multifator, devendo

incluir o preço relativo à conceção e à execução da obra

Conceção-construção



AS ALTERAÇÕES AO 
CCP3
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Alterações ao CCP

❑ Critérios materiais para a adoção do ajuste direto

➢ Abaixo dos limiares comunitários

✓ O procedimento ficou deserto inicialmente

✓ O procedimento ficou deserto por todas as propostas ou

candidaturas terem sido excluídas, independentemente do

fundamento

➢ Acima dos limiares comunitários

✓ O procedimento ficou deserto inicialmente

✓ O procedimento ficou deserto por todas as propostas ou

candidaturas terem sido excluídas por serem inadequadas
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Alterações ao CCP

❑ Critérios para a adoção do diálogo concorrencial

➢ Novo critério – Todas as propostas terem sido excluídas em

anterior concurso público ou concurso limitado por razões

materiais ou formais.
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Alterações ao CCP

❑ Caderno de encargos

➢ Deixa de se poder referência à valorização da
economia local e regional

➢ Nos contratos de concessão e de aquisição de
serviços, deve prever a obrigatoriedade da exigência
de vínculos laborais
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Alterações ao CCP

❑ Contratos reservados

➢ Entidades com sede e atividade efetiva no território
da entidade intermunicipal em que se localize a
entidade adjudicante, em procedimentos
promovidos por entidades intermunicipais,
associações de autarquias locais, autarquias locais
ou empresas locais para a formação de contratos de
locação ou aquisição de bens móveis ou aquisição
de serviços de uso corrente de valor inferior aos
limiares comunitários, e desde que os mesmos não
revelem interesse transfronteiriço certo
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Alterações ao CCP

❑ Suprimento de irregularidades formais

Prazo máximo de cinco dias para supressão de irregularidades

formais, desde que não modifique o respetivo conteúdo e não

desrespeite os princípios da igualdade de tratamento e da

concorrência:

➢ A não apresentação ou a incorreta apresentação de

documentos;

➢ A não junção de traduções de documentos

➢ Falta ou insuficiência da assinatura
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Alterações ao CCP

➢ Artigos 295.º, 397.º e 444º

Alteração do período mínimo de garantia de dois para

três anos
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Alterações ao CCP

➢ Trabalhos complementares

São trabalhos complementares aqueles cuja espécie ou

quantidade não esteja prevista no contrato e cuja realização se

revele necessária para a sua execução.

a) Não seja viável por razões económicas ou técnicas, designadamente

em função da necessidade de assegurar a permutabilidade ou

interoperabilidade com equipamentos, serviços ou instalações

existentes; e

b) Seja altamente inconveniente ou provoque um aumento

considerável de custos para o dono da obra
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Alterações ao CCP

Documento demonstrativo da estrutura de custos de

trabalho

➢ A entidade adjudicante pode exigir que as propostas sejam

constituídas por um documento demonstrativo de custos do

trabalho necessário à execução do contrato, quer resultem

das prestações impostas por lei ou por instrumentos de

regulação coletiva de trabalho

➢ Este documento com os custos de trabalho, é considerado

como classificado
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Alterações ao CCP

Trabalhadores afetos à concessão e à prestação de

serviços

➢ Contratos com prazo superior a um ano - os trabalhadores

devem ter contratos de trabalho sem termo

➢Contratos com prazo não superior a um ano - os trabalhadores

devem ter contratos de trabalho a termo, desde que por

período não inferior ao prazo contratual

➢A violação por parte do cocontratante desta obrigação

constitui contraordenação muito grave



OBRIGADO
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