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Introdução 
 

 

1. A escolha do presente tema para objecto de uma dissertação de 

doutoramento em Ciências Jurídico-Económicas foi feita com a consciência de 

que as Parcerias Público-Privadas (PPP’s) são uma via alternativa de 

realização de iniciativas públicas centradas no investimento infraestrutural e na 

reestruturação dos modelos de prestação de serviços públicos, que reclama 

ainda uma reflexão jurídica adequada. 

 

Uma carência e apatia devidas, porventura, à raiz genética da “Private 

Finance Initiative”, enquanto epicentro do fenómeno PPP, que, como Phillipe 

Cossalter e Bertrand du Marais1 assinalam de forma impressiva, se 

desenvolveu originariamente num quadro de verdadeiro ascetismo legal sob o 

mote “make deals, not rules”, contribuindo para afirmar a iniciativa britânica 

conservadora num plano predominantemente económico e retirando premência 

à construção de uma dogmática jurídica própria.   

 

Nesta perspectiva, uma parte da Doutrina defende mesmo que as PPP’s 

não constituem um objecto de direito2, encarando-as como um mero modo 

pragmático e prático de concretizar projectos de investimento público.  

 

Uma “orfandade” que não aceitamos uma vez que as Parcerias, 

reguladas por um leque diversificado de normas jurídicas de direito público e 

direito privado que assumem, de forma variável, características com relevância 

económica3, convocam uma abordagem de Direito da Economia que 

entendemos, na linha de Sousa Franco4 como o “ramo normativo do direito que 

disciplina, segundo princípios específicos e autónomos, a organização e a 

actividade económica”.  

 

                                                 
1 Cf., Philippe Cossalter e Bernard du Marais, La Private Finance Initiative, Institut de la Gestion Déléguée, 
Paris, 2001. 
2 Cf., Paul Lignières, Partenariats Public-Privés, Paris, LITEC, 2ª ed., 2005, pp. XIII. 
3 Esta constatação encontra-se, nomeadamente, em Jean-Bernard Auby, no Prefácio a Partenariats 
Public-Privés, de Paul Lignières, ob. cit., p. XI. 
4 Cf., António L. Sousa Franco, Noções de Direito da Economia, Lisboa, AAFDL, vol. I, 1982-1983, p. 48.                                     
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No mesmo sentido, a concepção do Direito da Economia como o 

“sistema resultante da ordenação de normas e princípios jurídicos, em função 

da organização e direcção da economia”5. De igual modo, as posições que, no 

respeito do núcleo central da formulação de Sousa Franco, incorporam na 

própria definição os resultados da evolução para uma sociedade em que o 

Estado não tem o exclusivo da disciplina da actividade económica, 

respondendo assim o Direito Económico às necessidades de uma sociedade 

em transformação6. 

 

Deste modo, o Direito da Economia, ao consubstanciar um sistema de 

normas instrumentais de objectivos nitidamente definidos, que ultrapassam a 

dicotomia tradicional direito público/direito privado e promovem a compreensão 

das relações fundamentais entre o direito e a economia no âmbito de um 

verdadeiro encontro interdisciplinar, tem conhecido, como fenómeno que se 

manifestou no panorama jus científico da actualidade, uma evolução alicerçada 

em dados da cultura jurídica contemporânea7.  

 

Com o liberalismo, os Estados burgueses, empenhados em garantir a 

ordem social e a sociedade política, bem como a produção de bens colectivos, 

viram-se obrigados a prosseguir uma actividade de regulação e ordenação 

económicas de modo a assegurar o respeito da regulamentação jurídica que 

visava a promoção dos valores constitucionais no sentido da plena expansão 

da autonomia privada, num ambiente de neutralidade, passividade e 

supletividade do sector público8. Um contexto em que as codificações 

oitocentistas, com primazia para os Códigos Civis, tiveram no século XIX 

preocupações jus económicas mais ou menos nítidas, configurando um cenário 

fundamental para o emergir, em momento ulterior, do Direito da Economia. 

 

Mais tarde, depois do intervencionismo estatal haver provocado a 

desintegração do substrato económico, político e ético do Direito Civil, 

                                                 
5 Cf., António Menezes Cordeiro, Direito da Economia, Lisboa, AAFDL, 1986, pp. 8 e ss. 
6 Cf., António Carlos Santos, Maria Eduarda Gonçalves e Maria Manuel Leitão Marques, Direito 
Económico, Coimbra, Almedina, 2004, pp. 17 e ss., na linha de Champaud, Contribution à la Définition du 
Droit Économique, Paris, Recueil Dalloz, 1967, pp. 215 e ss. 
7 Cf., António Menezes Cordeiro, Direito da Economia, ob. cit., pp. 73 e ss. 
8 Cf., António L. Sousa Franco, Noções de Direito da Economia, ob. cit., pp. 12 e ss. 
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arrastando na queda as estruturas formais que envolviam a sua implantação e 

cristalização nas codificações civis9, o Direito da Economia afirma-se e 

autonomiza-se como um direito da intervenção económica do Estado, 

acompanhando a escalada da actuação pública nos domínios económico, 

social e cultural10. 

 

Então, esta visão de um direito do intervencionismo estatal motivou 

múltiplas críticas de Autores que, embora aceitando a existência de um Direito 

Económico autónomo, insistem na sua ligação com a liberdade de empresa11 

ou consideram que o acolhimento desta via seria limitativo ou condicionaria 

este ramo do direito12. 

 

E, uma vez desvanecido o mito da intervenção pública, o Estado 

reposiciona-se, comprimindo a sua intervenção directa e retomando, de forma 

privilegiada, a fixação de quadros gerais para pautar o exercício da actividade 

económica privada e o seu espaço de autonomia, mas reservando-se agora o 

poder de intervir afirmativamente como garante do respeito dos 

enquadramentos estabelecidos. 

 

 Porém, esse exclusivo da intervenção disciplinadora da actividade 

económica acaba por ceder, assistindo-se à proliferação de formas mais 

abstractas e indirectas de regulação social, que viabilizam um controlo jurídico-

político da auto-regulação social. Uma situação que reanima um debate antigo 

sobre o reconhecimento da existência de uma pluralidade de ordenamentos 

jurídicos13. 

 

                                                 
9 Cf., Orlando de Carvalho e Antunes Varela, Direito Económico, São Paulo, Edição Saraiva, 1977, pp. 23 
e ss. 
10 Cf., André de. Laubadère, Droit Public Économique, Paris, Dalloz, 1979, pp. 19 e ss.; Robert Savy, Droit 
Public Économique, Paris, Dalloz, 1972, pp. 5 e ss.; A. Jacquemin e G. Schrans, Direito Económico, 
Lisboa, Vega, Universidade, 1979, pp. 53 e ss.; P. Benvenuti, Il Diritto dell’Economia, Rivista Scienza 
Giuridiche. nº 1, Anno XXXIV, 1997, pp. 3 e ss.; Bruno Cavallo e Giampiero di Plinio, Manuale di Diritto 
Pubblico dell’ Economia, Milano, Giuffrè, 1983, pp. 183 e ss. 
11 Cf., Berthold Goldman, La Liberté du Commerce dans les Pays Dévellopés, in: Liberté et Droit 
Économique, Bruxelles, De Boeck-Wesmael, 1992, pp. 87 e ss. 
12 Cf., Laurent Cohen-Tanugi, Le Droit sans l’État. Sur la Démocratie en France et en Amérique, Paris, 
PUF, 1985, pp. 41 e ss. 
13 A este respeito, nomeadamente, Del Vecchio, Lições de Filosofia do Direito, Coimbra, Arménio Amado, 
Colecção Studium, 1974, pp.510 e ss. (tradução de António José Brandão)  
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Assim, nos últimos anos, num contexto de desintervenção estatal na 

economia e de reconfiguração do papel e das funções do sector público, bem 

como de reforço da contribuição dos agentes privados para a governação 

pública, o novo relacionamento entre o Direito e a Economia volta a suscitar o 

alargamento do campo de reflexão do Direito Económico e a revisão dos seus 

conceitos fundamentais. 

 

No conjunto, trata-se de variações no sentido do Direito Económico que 

levaram van Themaat14 a colocar a hipótese da existência de ciclos, à 

semelhança dos ciclos da economia, e que são explicáveis pelos três modelos 

explicitados por Farjat15. 

 

Neste contexto, as PPP’s, enquanto uma forma de actuação económica 

do Estado no actual panorama de globalização de mercados, de comprovadas 

falhas de intervenção estatal e de mercado, bem como de retracção das 

políticas públicas, surgem na primeira linha da reafirmação do Direito 

Económico, evidenciando a grande versatilidade e capacidade de adaptação 

deste ramo do direito às mutações económicas e sociais16, projectando-se 

também no campo da disciplina das Finanças Públicas e do Direito Financeiro, 

chamada a absorver e regular o uso deste instrumento de vocação financeira.   

 

Na verdade, as Parcerias emergem, sobretudo, como uma consequência 

da necessidade não só de reorientar e redimensionar o sector público, mas 

também de favorecer a participação da iniciativa privada na esfera da 

governação pública17, tendo por base uma cooperação duradoura dos agentes 

públicos e privados na provisão de infraestruturas e na prestação de serviços 

                                                 
14.Cf., P. ver Loren van Themaat, Les Rapports entre les Grandes Príncipes de 1978, Leur Évolution dans 
le Temps et dans l’Espace, ob. cit., pp. 195 e ss.  
15 Cf., G. Farjat, La Notion de Droit Économique, Archives de Philosophie du Droit, Tome 37, 1992, pp. 27 
e ss. 
16 Desafios configurados por Laurende Boy, Le défi démocratique de la mondialisation du droit 
économique et le rôle de la société civile, Revue Internationale de Droit Économique nºs 3-4, Numéro 
spécial – La Mondialisation du Droit Économique : vers un Nouvel Ordre Public Économique, 2003, pp. 
471 e ss.; Gerard Farjat, La mémoire du Droit Économique, Rev. Intern. Droit Ec. nºs 5-9, Numéro 
Anniversaire – Bilan et Perspectives du Droit Économique, 2002, pp. 5 e ss. 
17 Cf., Pedro Gonçalves, Entidades Públicas com Poderes Privados, Coimbra, Almedina, 2005, pp. 13 e 
ss. 
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públicos mediante o recurso às capacidades de financiamento e gestão do 

sector privado.  

 

Deste modo, inscrevem-se no âmbito de uma estratégia que, ao 

conjugar a privatização de responsabilidades públicas com a activação de 

responsabilidades privadas, associadas a uma redistribuição do papel e das 

responsabilidades do Estado e da Sociedade18, aponta de modo indeclinável 

para o reforço da participação dos agentes privados na realização do bem 

comum e na criação de bem-estar. 

 

Em termos gerais, as PPP’s propõem-se combinar os pontos fortes dos 

sectores público e privado, partilhando riscos, em resposta às falhas de 

mercado mas minimizando as falhas de Estado, assumindo-se como uma 

terceira via que pretende superar a dupla lógica de predomínio do mercado 

versus intervenção pública e de substituição pendular de umas imperfeições 

por outras. 

 

Logo, as PPP’s representam também um instrumento público de índole 

económico-financeira que permite manter ou incentivar um ritmo adequado de 

investimento e modernização dos serviços públicos, mesmo em condições de 

restrição orçamental, procurando articular, em formatos variáveis, o 

financiamento inicial e o pagamento final através do contribuinte ou do utente, 

tendo como âncora o financiamento prévio privado de acordo com diferentes 

matrizes de transferência e partilha de riscos.  

 

Nesta medida, a escolha pública de prosseguir a via PPP é ditada 

frequentemente pelo imperativo de limitar ou reduzir a pressão sobre a 

despesa pública de acordo com as políticas de contenção orçamental que, por 

várias razões, obrigam a generalidade dos países, mormente, os Estados 

europeus sujeitos às exigências decorrentes do Pacto de Estabilidade e 

Crescimento.  

                                                 
18 Sobre as dimensões da nova correlação entre o Estado e a Sociedade no domínio da execução de 
funções públicas, Dolores Canais I. Ametler, El exercício por particulares de fonctions de autoridad, 
Granada, Comares, 2003, pp. 72 e ss. 
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Por fim, as Parcerias, assentes na mobilização do financiamento privado 

e num relacionamento de longo prazo dos parceiros público e privado, 

envolvem a partilha de riscos entre as partes e o estabelecimento de 

compromissos financeiros que, quando implicam dispêndio público, alteram o 

perfil e as características da despesa pública, condicionando os orçamentos 

futuros e requerendo do decisor público a avaliação dos custos e benefícios 

respectivos, em toda a sua dimensão e amplitude19. 

 

Na verdade, embora as Parcerias repousem no recurso ao financiamento 

privado, tal não exclui que um amplo leque de esquemas contemple uma 

participação financeira do Estado com repercussão plurianual nos orçamentos 

públicos. Daí que as parcerias devam suscitar um escrutínio particular em 

matéria de disciplina e transparência orçamental, de controlo da utilização dos 

dinheiros públicos e, bem assim, de avaliação ex ante dos projectos, seja do 

ponto de vista da comportabilidade orçamental, seja do respectivo “Value for 

Money” (VfM), tendo como pano de fundo a sustentabilidade das finanças 

públicas e a equidade intergeracional.  

 

 

2. Em matéria de Relevância e Actualidade do tema, perfilhamos a visão 

de que as PPP’s constituem um fenómeno recente e em evolução que, de há 

uns anos a esta parte, tem ganho uma expressão multisectorial e mundial, ao 

permitirem a prossecução de políticas arrojadas de desenvolvimento 

infraestrutural e modernização da prestação de serviços públicos em condições 

de restrição orçamental, propondo uma abordagem alternativa às formas 

convencionais de montagem e implementação deste tipo de iniciativas. 

 

Ao reequacionarem e redefinirem o triplo vértice provisão-financiamento-

prestação de infraestruturas e serviços públicos, hoje as PPP’s são encaradas 

como uma parte integrante das soluções governamentais que visam responder 

                                                 
19 Como sublinha John Clarke, Scrutinity through inspection and audit, in: Public Management and 
Governance, London, Routedge, 2003, pp. 149 e ss., trata-se de um controlo a assegurar num quadro de 
boa governação. No mesmo sentido, Michael Power, The Audit Society, Oxford, Oxford University Press, 
1997, pp. 24 e ss. 
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à premência de superar os significativos défices infraestruturais que, à escala 

mundial, se observam na generalidade dos países.  

 

Em numerosos países em desenvolvimento, as bases infraestruturais 

são incipientes e débeis, representando um entrave e uma séria condicionante 

dos esforços gizados em prol do crescimento económico. Por seu turno, nas 

nações mais desenvolvidas assiste-se à necessidade de redimensionamento e 

renovação do parque infraestrutural, que mostram sinais de acentuada 

deterioração e declino físico após décadas de subinvestimento nas 

infraestruturas económicas e sociais por parte das autoridades públicas.  

 

Num ambiente internacional em que a competitividade é um factor 

decisivo de crescimento, torna-se imperioso inverter esta tendência e agir, 

promovendo infraestruturas económicas orientadas para o reforço das 

capacidades competitivas. Ao mesmo tempo, acresce que o crescimento e 

envelhecimento populacionais é gerador, a par do consumismo, do aumento 

das exigências colocadas aos serviços públicos, tanto em termos quantitativos 

como qualitativos, pretendendo-se satisfazer as expectativas crescentes, mas 

fugindo ao incremento da carga fiscal.  

 

Pressões que reclamam quer respostas menos complacentes com as 

imperfeições da gestão pública, quer a procura de ganhos de eficiência e 

qualidade, rompendo com as formas tradicionais de prestação dos serviços 

públicos, cujo carácter monopolista, monolítico e burocrático não assegura uma 

solução adequada.  

 

Assim, as PPP’s configuram uma via alternativa exequível e abrangente 

que, de forma paradigmática, está ao dispor do decisor público para mobilizar 

as capacidades de financiamento e gestão do sector privado e fomentar a 

contestabilidade, franqueando a operadores privados a participação na esfera 

da prestação pública.  

 

Assumindo uma variedade de arranjos de natureza puramente contratual 

ou dando origem a formatos institucionalizados, o sector privado tem a 
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possibilidade de conceber, construir, financiar e explorar activos infraestruturais 

ou operar e gerir serviços públicos, que eram financiados tradicionalmente 

mediante recursos orçamentais, com a execução dos investimentos contratada 

ao sector privado e a exploração ou gestão cometida ao sector público. 

 

Em termos típicos, as parcerias traduzem-se numa contratação global de 

longo prazo baseada em técnicas concessórias, sendo os serviços contratados 

prestados “em nome” do parceiro público directamente aos utilizadores ou ao 

próprio ente público, e o parceiro privado remunerado ora pela cobrança de 

tarifas aos utentes, ora por pagamentos públicos em função da prestação 

efectiva dos serviços estipulados.  

 

Para além da sua pertinência, as PPP’s contemplam ainda traços 

inovadores que apelam à análise e compreensão do que há de novo, 

destrinçando o núcleo dos elementos caracterizadores em presença e 

compaginando as respectivas implicações nas sedes próprias. 

 

Um aspecto inovatório marcante é o que se expressa no enunciado do 

princípio basilar de afectação dos riscos entre as partes e os vários 

intervenientes, visando, no essencial, optimizar a matriz de alocação numa 

perspectiva de transferência e partilha de riscos, não proceder 

necessariamente à passagem, em quaisquer circunstâncias, de toda a álea 

financeira para o operador privado, conforme era apanágio da noção “pura” de 

concessão clássica.  

 

Por outro lado, a introdução da abordagem PPP como uma política 

transversal aplicável aos vários sectores da acção governativa sugere a análise 

das condições em que esta opção se pode revelar superior às práticas 

tradicionais, cotejando as respectivas vantagens e desvantagens, 

nomeadamente na óptica do erário público e, em especial, quando está em 

causa optar por envolver recursos públicos em uma ou outra via para 

concretizar um projecto determinado. 
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Por fim, as PPP’s inserem-se ainda na perspectiva geral de reforço da 

contribuição da iniciativa privada para a governação pública, incentivando a 

colaboração entre os universos público e privado à luz dos novos credos de 

redesenho do papel e das funções do Estado e de activação de 

responsabilidades privadas, configurando não só um instrumento privilegiado 

ao serviço das modernas finanças públicas, mas também um veículo de 

assimilação dos valores e das práticas que enformam o “new public 

management”. 

 

 

 

3. No presente estudo propomo-nos traçar uma sistemática de análise da 

abordagem em PPP, estruturada numa lógica de compreensão jurídico-

económica dos elementos relevantes, no sentido mais exigente que esta 

expressão pode comportar20.  

 

Para tanto, tomamos como base, exclusivamente, as Parcerias de 

natureza contratual, cuja raiz assenta na contratação de um projecto de 

parceria por um ente público a um parceiro privado, centrada no fornecimento 

de serviços operacionais numa perspectiva de longo prazo, consubstanciando 

uma contratação global que se pretende mais eficiente do ponto de vista 

económico21.  

 

É este o contributo que oferecemos, animados pelo propósito de tornar 

mais compreensível o alcance e a riqueza deste instrumento e, bem assim, as 

suas possibilidades de exploração como um arranjo inovador entre os sectores 

público e privado, susceptível de promover uma nova governação pública.  

 

                                                 
20 Sobre os sentidos que a qualificação “jurídico-económica” é susceptível de encerrar, cf., António L. 
Sousa Franco, Noções de Direito da Economia, vol. I, ob. cit., pp. 7 e ss e 52 e ss. De qualquer forma, o 
estudo que empreendemos é informado, naturalmente, por uma metodologia jurídica que, no sentido e na 
perspectiva, segue a orientação matricial traçada por Eduardo Paz Ferreira, Direito da Economia, Direito 
Económico, AAFDL, 2001, p. 33, que, sem negar a utilidade do recurso à análise económica do direito 
como ciência auxiliar, continua a sustentar a autonomia das normas jurídicas e a função conformadora 
que o direito exerce em relação à actividade económica. 
21 Cf., O. Hart, Incomplete Contracts and Public Ownership: Remarks and an Application to Public-Private 
Partnerships, Ec. Journal, vol.113, 2003, pp. 96 e ss. 
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4. Em termos Metodológicos, o presente estudo apoia-se de forma clara 

numa perspectiva interdisciplinar de investigação, como é próprio, aliás, da 

abordagem de Direito da Economia.  

 

Neste contexto, a especial ênfase na análise da dimensão económica, 

que constitui um elemento incontornável do processo de compreensão e 

apuramento da valia do fenómeno PPP, não significa, nem há-de significar, 

uma forma de secundarização dos processos de construção jurídica.  

 

Na realidade, o relevo dado às especificidades do quadro económico no 

funcionamento do esquema das Parcerias não corresponde a uma qualquer 

diminuição de importância das molduras legais indispensáveis para acomodar 

os projectos, nem a uma desvalorização dos códigos inerentes a verdadeiras 

proposições normativas, antes consubstancia a associação de elementos de 

natureza económica aos processos de base jurídica, tendo em vista a 

conjugação dos aspectos decisivos de ambas as áreas. 

 

Demais, esta coexistência complexa é que possibilita o desenvolvimento 

de um entendimento jurídico-económico, tornando obrigatória a montagem de 

projectos em parceria quer a identificação das molduras legais mais 

adequadas, quer a busca das melhores soluções económicas consoante os 

objectivos a atingir por cada um. 

 

Justifica-se, pois, a perspectiva apontada, tanto mais que, ao não 

questionar o peso muito significativo dos elementos económicos na construção 

legal das Parcerias, esta análise não deixa de atender às operações jurídicas e 

à problemática que lhes está inerente. 

 

Neste quadro, se a consideração dos modelos e objectivos das Parcerias 

torna natural a ênfase posta nos elementos económicos, a verdade é que se 

impõe considerar também o carácter decisivo seja das operações jurídicas, 

seja dos aspectos metodológicos, até mesmo como condição prévia do 

respectivo sucesso económico, segundo defendem certos sectores do universo 

das PPP’s.  
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Deste modo, é possível que esteja em definição uma via passível de 

prevenir o predomínio dos conceitos económicos no enquadramento das 

PPP’s, posição que encontra eco, aliás, nas preocupações, nas práticas e nos 

apelos de várias Organizações Internacionais22. 

 

 

5. Em termos de Sistemática do Objecto de Investigação, propomo-nos 

abordar as matérias relevantes segundo um encadeamento que estabelece 

vários planos de análise ao longo de quatro partes fundamentais, conducentes 

à formulação de conclusões.  

 

A Parte I justifica-se pelo facto de as PPP’s, ao inscreverem na agenda 

política uma reordenação de funções dos sectores público e privado na 

Economia e na Sociedade, tornarem de novo central a definição da amplitude 

dos dois universos, bem como os critérios de recorte das respectivas esferas 

de actuação. 

 

Em causa está a questão do relacionamento entre ambos os sectores 

que, seguindo o pêndulo da história, tem conhecido oscilações cíclicas, 

inspiradas por razões de carácter filosófico-doutrinário e motivações políticas, 

dependendo essencialmente da opção das sociedades humanas pelo recurso à 

actividade pública ou privada para responder a necessidades concretas.  

 

Daí que, sendo diversas as satisfações proporcionadas por cada um dos 

universos, encontrar um princípio de equilíbrio e conformar-lhe o sistema 

económico-social haja representado um dos problemas fundamentais de todos 

os tempos. Afinal, com uma centralidade incontornável, tais relações não 

deixam de influenciar o núcleo das questões levantadas pela actividade 

económica23. 

                                                 
22 A este propósito merecem referência, designadamente, a União Europeia, com as Guidelines for 
Successful Public-Private Partnerships, e a ONU, através das suas Agências, UNECE e UNCITRAL, 
como sublinha H. Goldsmith e Mateus Turró, El papel de las instituciones internatonales en el desarrollo 
de las asociaciones publico-privadas, The Wall Street Journal, 21 July 2003. 
23 Perspectiva-se aqui o núcleo das questões levantadas pela actividade económica do Estado, tal como 
sintetizadas por Stiglitz, Economics of the Public Sector, New York-London, W.W.Norton & Company, 
3rd.ed., 2000, pp. 3-7, 11-22, 55-90 e 127-149. No mesmo sentido, Anthony Atkinson e Joseph Stiglitz, 
Lectures on Public Economics, New York, McGraw-Hill, 1987, pp. 322 e 482 e ss.; John F. Due, 
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Neste quadro, reclamando a “janela” de Proust, vamos percorrer a história 

económica em busca do actual equilíbrio entre os sectores público e privado, 

começando a análise pelo Liberalismo económico firmado numa lógica de 

confrontação e clivagem entre os dois sectores, polarizando a “privatização” da 

economia e a primazia do mercado na crença da sua capacidade auto-

reguladora, face à visão contrastante da abstenção económica do Estado e da 

neutralidade das finanças públicas.  

 

Em seguida, o Intervencionismo estadual que, considerando que o 

mercado não é auto-regulado e reproduz desigualdades, reconhece ao Estado 

um papel central na estabilização macroeconómica e na redistribuição do 

rendimento e dos serviços. Então, com esta inversão do paradigma, o Estado 

adquire a faceta de produtor e, mesmo, promotor do bem-estar social, 

passando a gozar de uma posição progressivamente crescente na economia e 

na própria sociedade.  

 

Por fim, ocupamo-nos da realidade económica e social das últimas 

décadas, num ambiente em que o “novo Estado mínimo” não o é apenas por 

opção ideológica, mas também pela crise do Estado Providência e pela 

acumulação de défices públicos, tornando imperativa uma reordenação de 

papéis dos dois sectores à luz dos novos credos sobre a dimensão óptima do 

sector público, baseada, sobretudo, em argumentos de sustentabilidade das 

finanças públicas e apoiada pelo “new public management”.  

 

Na Parte II é a dimensão mundial das PPP’s que vamos analisar, tendo 

presente que, para uma efectiva compreensão do fenómeno, se afigura 

indispensável o conhecimento seja das suas origens, até pelo papel 

estruturante e enformador na conformação das políticas PPP, seja do fruto da 

ampla difusão de que a abordagem tem sido alvo, uma vez que nela reside não 

só uma importante fonte de “inspiração” e “alimentação” do esquema de 

                                                                                                                                               
Government. Finance: Economics of the Public Sector, Illinois, 4th ed., 1968, pp. 22 e ss.; C. V. Brown e 
P. M. Jackson, Public Sector Economics, Oxford, Martin Robertson & Company, 1983, pp. 22 e ss.; Robin 
W. Broadway, Public Sector Economics, Cambridge, Massachusetts, Winthrop Publishers, 1979, pp. 34 e 
ss.; David N. Hyman, Public Finance. A Contemporary Application of Theory to Policy, New York, The 
Dreyden Press, pp. 4 e ss. 
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parceria, mas sobretudo a comprovação das suas potencialidades e da 

capacidade de resposta quando confrontada com uma diversidade significativa 

de cenários em termos políticos, económicos e jurídicos24. 

 

Só mesmo a impossibilidade, neste estudo, de dar testemunho das 

experiências PPP “worldwide” é que impõe contenção ao arrojo de “ir pelo 

mundo” ao encontro de uma metodologia espalhada de forma inequívoca pelos 

cinco Continentes, ultrapassando barreiras políticas e jurídicas. Por isso, 

seleccionamos alguns casos de referência no tocante aos Países e, em matéria 

de Organizações Internacionais, as que têm granjeado mais créditos na 

expansão e adopção da abordagem PPP. 

 

Na Parte III é considerada a experiência de Portugal, um dos países 

europeus com uma maior percentagem de PPP’s quer em relação ao PIB, quer 

em relação ao Orçamento do Estado, onde a abordagem é reconhecidamente 

uma realidade relevante, controversa e actual25.  

 

O lançamento de Parcerias constituiu o factor motivador de algumas 

reformas legislativas importantes, cenário em que sobressai a aprovação da Lei 

de Enquadramento Orçamental que, de méritos indiscutíveis como uma boa 

base de trabalho, no entanto não deixa de evidenciar algumas fragilidades de 

implementação, graves e perturbadoras na perspectiva de uma sã disciplina 

orçamental26.  

 

Na Parte IV, com um carácter nuclear neste estudo, ocupamo-nos de um 

leque de instrumentos relevantes, que abordamos em termos de análise crítica. 

                                                 
24 Trata-se de uma ideia partilhada pelos estudiosos da abordagem PPP que reputam essencial, para 
uma compreensão tão ampla e aprofundada quanto possível, não só a apreensão do respectivo 
desenvolvimento, corporizado no conhecimento quer de experiências individualizadas e respectivas 
especificidades, quer da avaliação que sobre elas haja sido realizada, quer, ainda, da consolidação e 
inovação do “adquirido”em matéria de Boas Práticas. Cf., Frédéric Marty, Sylvie Trosa e Arnaud Voisin, 
Les Partenariats Public-Privé, Paris, Collection Repères, La Découverte, 2006, pp.5 e ss.  
25 Cf., Joaquim Pina Moura, Modelos de Gestão e de Participação Privada no Sector Público, in: O Estado 
no Século XXI: Redefinição das suas Funções?, INA, Oeiras, 2005, pp. 47 e ss. 
26 Neste sentido o TC, nomeadamente, Auditoria aos Encargos do Estado com as Parcerias Público-
Privadas – Concessões Rodoviárias e Ferroviárias, Relatório nº 04/2007/2ª secção, Janeiro.2007, pp. 15 
e 25-26, 34-35; Auditoria à Gestão das Parcerias Público Privadas – Concessões Rodoviárias, Relatório 
nº 10/2008/2ªsecção, Março.2008, pp. 20-30, 40-46 e 65-66; Auditoria ao Projecto em PPP do Novo 
Hospital de Cascais, Relatório nº 06/2008/2ªsecção, Janeiro. 2008, pp.12-17.  
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Neste contexto, damos prioridade ao Posicionamento das PPP’s, entre as 

privatizações e a contratação pública tradicional, identificando, em especial, os 

aspectos inovadores que são responsáveis pela originalidade da abordagem 

em parceria. 

 

Em seguida, relevamos a determinação do Conceito de PPP em virtude 

do seu carácter polissémico e, bem assim, da ausência de uma noção jurídica, 

propondo a sua apreensão a partir de uma perspectiva stricto sensu, mediante 

a conjugação de um leque de características e objectivos fundamentais, 

enquanto critérios seguros e essenciais, quer de individualização da 

abordagem, quer de destrinça em relação a outras formas de cooperação entre 

as esferas pública e privada, quer, ainda, de reconhecimento da respectiva 

identidade à escala mundial e de adopção pelos ordenamentos jurídicos 

nacionais. 

 

Em sede de Objectivos, introduzimos as Parcerias como o veiculo que 

permite prosseguir políticas de desenvolvimento infraestrutural e de 

modernização e reestruturação das formas de prestação de serviços públicos, 

no quadro da disciplina orçamental dominante e da reequação e redefinição do 

trinómio provisão-financiamento-prestação da intervenção pública no domínio 

dos serviços públicos. Um cenário em que a abordagem PPP visa dotar o 

sector público de uma capacidade acrescida de realização de projectos e gerar 

ganhos de valor para o erário público. 

 

No tocante à Dimensão Jurídica, começamos por introduzir a necessidade 

quer de um enquadramento legal e institucional adequado ao lançamento e 

aprofundamento de uma política PPP, quer, em termos operacionais, a 

presença de Unidades Dedicadas e especializadas. 

 

Em seguida, tendo o fenómeno PPP emergido num ciclo de ressurgimento 

do contrato, justifica-se que discorramos sobre o contributo que as parcerias 

têm emprestado à revitalização deste instituto através do seu dinamismo 

contratual. E, na ausência de um modelo contratual específico de dimensão 

universal para acomodar os projectos PPP, centramo-nos na concessão, 



 23

apurando a influência da PFI na recente metamorfose deste instituto, sem 

embargo de assumirmos que a realização de parcerias admite a utilização de 

um leque de outras estruturas contratuais, desde que respeitam um núcleo 

central de princípios que representam o cerne das parcerias. 

 

Por sua vez, no tocante à Vertente Económica está em causa a afirmação 

das Parcerias como um instrumento de intervenção pública com características 

económicas próprias, que visam mitigar falhas de mercado no âmbito da 

provisão de infraestruturas e serviços públicos, distinguindo-se tanto da 

provisão pública tradicional, como da provisão privada. Um quadro em que as 

parcerias procuram conjugar a eficiência de afectação do sector público com a 

eficiência produtiva do sector privado, pretendendo gerar uma combinação 

mais virtuosa do que a provisão pública tradicional.  

 

Então, o interesse microeconómico das PPP’s resulta do valor 

acrescentado aduzido pela participação privada em termos de ganhos de 

produtividade e eficiência gerados na cadeia de produção e prestação dos 

serviços. Todavia, a par dos benefícios, importa relevar o reverso em termos de 

custos, seja de custos de transacção, seja de o recurso ao financiamento 

privado tender a ser mais caro do que o endividamento privado. 

 

Por fim, é indispensável percorrer ainda a questão da Demonstração de 

VfM, uma vez que a via PPP enuncia uma nova proposta de valor para o erário 

público com base numa fórmula diferente de relacionamento entre os sectores 

público e privado, pretendendo proporcionar acréscimos de valor para o sector 

público face às linhas de montagem tradicionais.  

 

Nesta medida, enquanto uma opção alternativa, a escolha da via PPP há-

de, em cada caso, passar um duplo teste: por um lado, revelar-se mais 

suportável em termos orçamentais e, por outro, mostrar-se susceptível de 

proporcionar ganhos acrescidos de VfM. 
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Capítulo I 
Estado e Sociedade: Público versus Privado 

 

 

 

 

1. Enquadramento 
 

Nos fins do séc. XVIII e durante o séc. XIX, nos países que conheceram a 

revolução industrial nasceu o capitalismo liberal, que no plano filosófico-político 

adoptou a prefiguração Indivíduo – Sociedade – Estado, como sustenta 

Rogério Soares27, manifestada no pensamento dos enciclopedistas, mais 

concretamente em Locke, Montesquieu e Rousseau, abrindo o caminho a uma 

nova ordenação social28, e ao nível económico teve a teorização nas obras dos 

clássicos ingleses Adam Smith, Ricardo e Stuart Mill e do francês Jean-

Baptiste Say, defendendo a primazia do mercado e fazendo a apologia do 

Estado “mínimo”29. 

 

Então, o jusnaturalismo, a soberania nacional, a ideia de liberdade, bem 

como o princípio da igualdade, constituíram o terreno ideológico sobre que se 

edificou o Estado a que as revoluções liberais vieram dar origem30. 

Revoluções, cujas principais inovações residiram não só na consagração dos 

                                                 
27 Uma nova racionalidade que repousou no indivíduo livre, isolado e igual; na sociedade enquanto 
somatório de indivíduos; na comunidade, como o árbitro dos comportamentos individuais; e no Estado, 
com um papel muito reduzido, que se limitava a promover a garantia e permanência da ordem jurídica. 
Por isso Rogério Ehrhardt Soares, Direito Público e Sociedade Técnica, Coimbra, Ed. Biblioteca Jurídica, 
1969, pp. 39 e ss, defende que os quadros político-jurídicos do Estado contemporâneo foram criados 
principalmente para dar satisfação às necessidades da ascensão da burguesia na sua luta contra as 
formas monárquicas de governo, não como a decorrência de uma espécie de direito natural.  
28 Cf., Fernando Vallespin, Contrato Social y Orden Burgues, Rev. de Estudios Políticos, Centro de 
Estudios Constitucionales, Nueva Epoca nº 38, 1994, pp. 147 e ss. 
29 Como refere Manuel Afonso Vaz, Direito Económico. A Ordem Económica Portuguesa, Coimbra, 
Coimbra Editora, 4ª ed., 1994, pp. 42 e ss., se a ânsia e libertação do indivíduo e da sociedade em 
relação ao poder absolutista do Príncipe se sentiu em todos os campos, não subsistem dúvidas de que foi 
ao nível do económico que adquiriu maior incidência e relevo. 
30 Cf., Maria da Glória Ferreira Pinto Dias Garcia, Da Justiça Administrativa em Portugal, Lisboa, 
Universidade Católica Editora, 1994, pp.271 e ss.; Diogo Freitas do Amaral, Curso de Direito 
Administrativo, Coimbra, Almedina, vol. I, 1986, pp. 75 e ss. 
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direitos dos cidadãos perante o poder, mas também na pretensão de os libertar 

do Estado, colocando-os fora da respectiva área de intervenção31. 

 

De facto, a primeira motivação dos movimentos revolucionários radicou na 

ruptura com certos privilégios de classe e, muito em especial, na eliminação 

dos limites às actividades comercial e industrial de uma reivindicativa burguesia 

em manifesta ascensão, que invocou a razão e o direito natural como 

sustentáculo das suas pretensões.  

 

Aliás, foi a necessidade de libertar a produção e o lucro dos poderes 

intervencionistas do Estado absolutista que colocou esta classe na primeira 

linha do combate pela libertação dos poderes do Príncipe, exigindo a 

participação nos negócios estaduais e reclamando o reconhecimento e a 

garantia dos Direitos do Homem, designadamente a liberdade e a propriedade 

individual32.  

 

2. O Primado do Mercado Auto-Regulado e a Abstenção Económica do 
Estado 

 

Para concretização dos propósitos fomentadores dos movimentos 

revolucionários, os clássicos promoveram a separação rígida entre as esferas 

pública e privada, realizando entre os dois sectores uma fractura radical que, 

como a generalidade das instituições políticas do liberalismo, serviu a 

burguesia ascendente na luta contra as formas de poder monárquico 

absolutista33. Ao mesmo tempo, o binómio público-privado arrastou novas 

dicotomias, como lei-contrato, sociedade de iguais-sociedade de desiguais, 

justiça comutativa-justiça distributiva, enquanto expressão dos novos valores e 

dos novos instrumentos ao serviço da sociedade liberal34. 

                                                 
31 Cf., José Carlos Vieira de Andrade, Os direitos fundamentais no âmbito da Constituição Portuguesa de 
1976, Coimbra, Almedina, 1983, pp.57 e ss.  
32 Cf., Manuel Afonso Vaz, Direito Económico, ob. cit., p. 51. 
33 Cf., Rogério Ehrhardt Soares, Princípios da Legalidade e Administração Constitutiva, FDC, Bol. vol. 
LVIII, 1981, pp. 169 e ss. 
34 Deve-se a Norberto Bobbio, Stato, Governo, Società, Enclopédia Einaudi, vol.14, Estado-Guerra, 
Lisboa, INCM (trad. port.) 1989, pp. 178 e ss., uma análise especialmente clara de como a dicotomia 
público-privado, característica nuclear da organização do Estado liberal, acarretou todo um conjunto de 
dicotomias. 
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Desenhou-se um cenário em que foi determinante a proclamação de um 

omnipotente sector privado, com a contraposição em um diminuído, quase 

inexistente, sector público, cuja dimensão não ultrapassou em regra níveis de 

10 a 12% do PIB. E, uma vez assumida a supremacia da esfera privada, a 

ortodoxia económica liberal ocupou-se em moldar rigorosamente as áreas de 

acção e as funções de cada um dos universos, condicionando o respectivo 

papel e articulação. 

 

Então, promoveu-se a separação rígida entre o Estado e a Sociedade35, 

como pilar da construção política liberal, assente na dicotomia entre os 

sectores público e privado e em relações baseadas numa lógica de 

confrontação e exclusão, que teve implícito o monopólio do espaço público pelo 

Estado, e a actuação estadual determinada pelo interesse público, 

representando a Sociedade, liberta de intromissões do poder político, o espaço 

de actuação privada, prosseguindo valores identificados exclusivamente com a 

satisfação de interesses privados36. 

 

Com o triunfo do iluminismo e a separação das esferas pública e privada, 

a nova ordem instalada e, bem assim, a ideologia que a promoveu e sustentou 

trouxeram um sopro emancipatório que alterou profundamente a imagem do 

homem, como nota Barcellona37, enquanto senhor do seu destino, sujeito da 

liberdade e da propriedade, titular, face ao Estado, de direitos e interesses 

individuais que, em competição com os demais, podia satisfazer por iniciativa 

própria no quadro de leis universais38. 

 

Neste contexto, dominado pela necessidade de consolidar o crescimento 

com base na liberdade económica das empresas, consumidores e detentores 

dos factores de produção e na economia privada, a primeira fase do regime 

                                                 
35 Cf., Rogério Ehrhardt Soares, Direito Público e Sociedade Técnica, Coimbra, Atlântica Editora, 1969, 
pp. 39 e ss. 
36 Cf., Pedro Gonçalves, Entidades Privadas com Poderes Públicos, ob. cit., pp. 42-43 e 140-141. 
37 Cf., Pietro de Barcellona, La metamorfose del soggetto e il principio proprietario, Dem. Dir., 1986, pp. 
230 e ss. 
38 Como defende, Fabrice Tricou, Le libéralisme économique conséquentialistte et les conceptualisations 
du marché, in : La laïcité, Archives de Philosophie du Droit, Tome 48, Paris, Dalloz, 2004, pp.331 e ss., na 
área da utilização dos recursos e da movimentação de bens, o ideal da autodeterminação individual 
casou-se com o postulado básico de que da livre manifestação de preferências individuais era resultado 
do bem-estar colectivo. 



 30

capitalista correspondeu a um modelo económico conforme com o lema 

“laissez-faire, laissez-passer le monde va de soit”39, que assentou no mercado, 

na livre concorrência e respectiva capacidade para gerar equilíbrios 

automáticos40; em comportamentos individuais que, apesar de ditados 

exclusivamente pelo interesse pessoal, eram capazes de assegurar de forma 

espontânea41 o equilíbrio geral por via de uma “mão invisível”42 e, ainda numa 

ordem natural de origem metafísica e divina43. 

 

Um esquema em que o consumidor se afirmou enquanto detentor do 

poder económico e o mercado como o instrumento de direcção e controlo da 

economia; tendo o contrato passado a constituir o instrumento jurídico por 

excelência para regular os negócios privados e devendo os agentes 

económicos aproveitar plenamente a amplitude concedida pelos princípios da 

liberdade de contratar e da autonomia da vontade44.  

 

Causa e efeito da construção liberal, a não intervenção do Estado na vida 

económica representou um elemento nuclear porquanto, como sustentava 

Adam Smith, “o Estado era por natureza inadequado às funções 

                                                 
39 A este propósito, Adam Smith dizia que a política do “laissez-faire” assentava no princípio da identidade 
natural dos interesses privados e públicos. Por isso, apontava a concorrência para fazer baixar 
espontaneamente os preços ao nível do custo de produção, a oferta para garantir a resposta à procura 
por força de um mecanismo automático, e os capitais a orientarem-se naturalmente para as aplicações 
melhor remuneradas. 
40 Como sublinha Vital Moreira, Auto-Regulação Profissional e Administração Pública, Coimbra, Almedina, 
1997, pp. 20 e ss., o paradigma doutrinal clássico não se limitou a sustentar que a economia não carecia 
de ser regulada, prescrevendo antes que não devia ser hetero-regulada para não se desregular o seu 
funcionamento, visto que toda a regulação artificial implicaria a perturbação da regulação natural inerente 
ao sistema.  
41 A ideia de espontaneidade das instituições económicas foi uma daquelas em que Smith insistiu 
frequentemente. Para se organizar, o mundo não precisava de nenhum acordo prévio entre os homens. 
42 A “mão invisível” apareceu ligada frequentemente à atribuição a Smith de posições favorecendo o 
egoísmo (no que o confundem com Hobbes), ou advogando um liberalismo desregulado. Essas ideias 
nasceram sobretudo do facto de ter atribuído ao “interesse pessoal” um lugar de destaque na sua análise 
do comportamento social do Homem. No entanto, defende João César das Neves, Uma Galeria de Arte. 
Visita guiada aos grandes marcos da história da economia, Lisboa, Editorial Verbo, 1995, p. 24, que Smith 
colocou o conceito de “interesse próprio” no seu lugar adequado, isto é, entre as virtudes humanas. Não 
se tratou, pois, de um interesse egoísta ou selvagem, mas antes de uma regra de comportamento em 
sociedade.  
43 No século XVIII, considerava-se bom tudo que fosse natural e espontâneo. Natural, justo, vantajoso 
eram termos que se empregavam frequentemente, como sinónimos. Adam Smith não escapou a esta 
associação de ideias. E assim, mostrando a origem “natural” das instituições económicas, parecia-lhe 
provar, ao mesmo tempo, o seu carácter útil e benéfico. 
44 A iniciativa privada concretizava-se numa série de princípios, entre os quais assumiam particular 
destaque: a liberdade de contratar, a liberdade de trabalho e a liberdade de empresa. Cf., António L. 
Sousa Franco, Finanças Públicas e Direito Financeiro, Coimbra, Almedina, 1992, 4ª ed., vol. I., p.49, No 
mesmo sentido, Eduardo Paz Ferreira, Direito da Economia, ob. cit., pp. 36 e ss.; Manuel Afonso Vaz, 
Direito Económico, ob. cit., p. 46. 
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económicas”45. Daí que o liberalismo se haja pronunciado decidida e 

vigorosamente contra o exercício de funções produtivas do Estado que, ao 

invés do papel desenvolvido durante o mercantilismo, devia não só demitir-se 

de qualquer participação na actividade económica e social para não falsear as 

leis do mercado, mas também alienar o património e deixar agir livremente as 

forças do mercado e a concorrência, sem pretender modificar o livre 

comportamento dos agentes económicos privados46.  

 

No quadro da proclamada abstenção económica pública, uma vez que o 

funcionamento dos mercados requeria a defesa da propriedade privada, da paz 

e da estabilidade social para permitir relações contratuais estáveis e a livre 

circulação de pessoas e bens, a actividade do Estado restringiu-se a assegurar 

a provisão dos bens públicos indispensáveis: defesa e segurança interna, leis, 

tribunais e administração da justiça, bem como um conjunto de infraestruturas 

essenciais47. Nesta medida, o Estado “mínimo” viu-se reduzido a uma 

dimensão meramente formal, confinado a um modelo teórico, abstracto e 

utópico, acatando pressupostos que se vieram, porém, a revelar falaciosos48. 

 

Assim, o pensamento clássico foi preciso quer quanto ao papel e à função 

da iniciativa privada e do mercado para atingir níveis máximos de bem-estar 

social, entendido como o somatório de satisfações individuais, quer em relação 

à não actuação económica do Estado, em si um factor perturbador das 

condições de concorrência, quer, ainda, no tocante à despesa pública, um mal 

do ponto de vista financeiro49.  

 

                                                 
45 Como defendem Paulo Trigo Pereira, António Afonso, Manuela Arcanjo e José Carlos Gomes Santos, 
Economia e Finanças Públicas, Economia e Finanças Públicas, Lisboa, Escolar Editora, 2005, Adam 
Smith considerava que existia um sistema de liberdade natural que passava por o Príncipe não interferir 
com as actividades produtivas da população. Na mesma linha, Ricardo, parafraseando uma “regra de 
ouro” financeira enunciada por Jean-Baptiste Say, defendia que o melhor de todos os planos financeiros 
consistia em gastar pouco e o melhor de todos os impostos era o que proporcionava menores receitas. 
46 Estas exigências dirigiam-se contra o Estado que haveria de restringir-se a funções segundo o ideal do 
Estado jurídico kantiano, ou seja, garantir a cada indivíduo a liberdade, a igualdade e a independência. 
47 Neste sentido Pedro Gonçalves, A Concessão de Serviços Púbicos, Coimbra, Almedina, 1999, p.101.  
48 Cf., Manuel Afonso Vaz, Direito Económico, ob. cit., p. 49. 
49 Foi por isso, como defende Paulo de Pitta e Cunha, Introdução à Política Financeira, CCTF nº 99, pp.25 
e ss., que as finanças públicas liberais tiveram na passividade, no isolamento e na simplicidade as três 
características fundamentais. Afinal, com a total privatização da economia e as restrições levantadas à 
acção do Estado, a doutrina clássica foi um verdadeiro bastião da liberdade económica individual, 
representando uma clara rejeição da política mercantilista e do sistema económico nela inspirado. 
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3. A Neutralidade das Finanças Públicas 
 

No plano financeiro, o rico e profundo pensamento da Escola clássica 

defendeu a total autonomia das finanças públicas em relação à economia, 

áreas regidas por princípios específicos, tendo desenvolvido uma separação a 

que se atribuiu não raras vezes um carácter axiomático50.  

 

O Estado, além de improdutivo, porque incapaz de criar utilidades 

superiores às que consumia, era também um mau gestor da coisa pública, pelo 

que a actividade financeira liberal foi anódina, inspirou-se no ideal da 

neutralidade e acabou reduzida à simples satisfação das necessidades 

financeiras. Nestes termos, como assinala Sousa Franco51, as instituições 

públicas estavam inibidas de propor-se alterar ou comandar, estimular ou 

dissuadir a actividade económica privada, devendo ainda, a par da estrita 

neutralidade, rejeitar qualquer propensão para a definição de políticas 

financeiras.  

 

A boa gestão da “coisa pública” constituiu, portanto, uma exigência 

primordial, sendo o equilíbrio do orçamento anual uma regra política sagrada 

de escrupulosa observância – a “regra de ouro” das finanças clássicas. Assim, 

como refere Pitta e Cunha52, o nivelamento anual entre as receitas normais e 

as despesas totais foi a condição indispensável para o exercício da fiscalização 

correcta e eficiente do modo de obtenção e aplicação dos dinheiros públicos.  

 

Os argumentos de ordem económica invocados decorriam da visão 

estática e optimista da escola clássica inglesa, tendo o dogma liberal do 

equilíbrio do orçamento representado uma barreira contra a interferência do 

                                                 
50 A separação radical de que fala. Sousa Franco, Finanças Públicas e Direito Financeiro, vol. I, ob. cit., 
p.54: separação científico-administrativa; separação no plano dos princípios inspiradores; separação, 
ainda, entre gestão financeira e a actividade económica. 
51 Como sublinha António L. de Sousa Franco, Finanças Públicas e Direito Financeiro, vol. I, ob. cit., p. 58, 
a única “política financeira” do liberalismo seria que não devia haver política financeira, no sentido 
intervencionista e voluntarista. Aliás, a pretensão de ver os poderes públicos fora da órbita do económico 
correspondeu ao que poderia designar-se por dirigismo negativo (Huber) ou, como refere Mota Pinto, 
Direito Económico Português. Desenvolvimentos Recentes, FDC, Separata do Bol. vol. LVII, 1982, p. 9, 
em que a forma de o Estado intervir é ter decidido não intervir na vida económica, retirando-se para uma 
posição de observador. 
52 Cf., Paulo de Pitta e Cunha, Equilíbrio Orçamental e Política Financeira Anticíclica, CCTF nº 3, 1962, 
pp. 27 e ss. 
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Estado na vida económica. Aliás, a experiência histórica mostrou que os 

Governos propendiam para a realização de gastos improdutivos, razão pela 

qual o abuso do défice orçamental induzia inevitavelmente os Governos à 

realização de despesas desregradas e sumptuárias. 

 

Por seu turno, os sistemas fiscais do liberalismo tributaram relativamente 

pouco as actividades empresariais e o trabalho, incidindo em especial sobre a 

riqueza das classes agrárias e dos consumidores. Nesta medida, rejeitada a 

utilização do imposto como um instrumento de realização da justiça e da 

redistribuição da riqueza, para assegurar uma tributação justa bastava garantir 

o respeito da igualdade formal perante a lei e manter um nível moderado de 

tributação, como sustenta Sousa Franco53, impondo-se o respeito do princípio 

da legalidade financeira, traduzido desde logo na exigência da aprovação 

parlamentar dos impostos. 

.  

Idêntico o procedimento em relação à emissão de empréstimos públicos 

com a consequente inscrição orçamental, que visou a publicidade e 

transparência das operações de modo a tornar possível a todos os cidadãos o 

respectivo conhecimento54. 

 

Configurou-se assim uma forma de conter o Estado dentro de limites e 

evitar a imposição de sacrifícios excessivos aos cidadãos, reduzindo-os ao 

mínimo possível55. Ao mesmo tempo, procurou-se também que a autorização 

parlamentar permitisse assegurar a realização da operação no efectivo 

interesse da Nação que, por isso, assumiu as responsabilidades emergentes56. 

 

                                                 
53 Cf., António L. Sousa Franco, Manual de Finanças Públicas e Direito Financeiro, FDL, 1972, vol. I, p. 
437. Assim, no estabelecimento dos impostos havia que observar as quatro regras de Adam Smith: regra 
de justiça, como imperativo ético de acordo com o qual o sistema fiscal devia fazer impender sobre cada 
contribuinte um sacrifício adequado às suas possibilidades; regras de comodidade e certeza, critérios 
facilitadores da vida dos contribuintes; e regra da igualdade de todos perante o imposto, resultado da a 
abolição liberal dos “privilégios”. Tanto a justiça, como a igualdade impunham que o imposto fosse 
proporcional. 
54 Cf., Pedro Soares Martinez, Actualidade das Regras Orçamentais, Jornal do Foro, 1956, pp. 353 e ss. 
55 Neste entido, Eduardo Paz Ferreira, Ensinar Finanças Públicas numa Faculdade de Direito, Coimbra, 
Almedina, 2003, pp.175 e ss. 
56 Como defende Eduardo Paz Ferreira, Da Dívida Pública e Das Garantias dos Credores do Estado, 
Coimbra, Almedina, 1995, p. 314 e ss. 
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De facto, com os clássicos foi veemente a condenação quer da despesa 

pública, entendida como um mal, quer do empréstimo público, encarado como 

um imposto diferido, como sustenta Paz Ferreira57. Na verdade, os financeiros 

liberais conferiam já à despesa pública uma importância decisiva, entendendo 

que em matéria de finanças públicas as receitas deviam ser determinadas 

pelas despesas, supondo estas a privação de poder de compra dos 

particulares mediante a cobrança dos impostos58.  

 

Deste modo, não só a despesa pública conduzia à diminuição da despesa 

privada, como também o Estado, enquanto mau gestor e propenso ao 

desperdício, dava aos meios assim obtidos uma utilização inevitavelmente 

menos proveitosa. 

 

Embora um mal, a despesa pública não deixou, porém, de se mostrar 

necessária na óptica clássica, devendo o Estado exercer a actividade 

financeira em domínios que ou não eram atractivos para a iniciativa privada, ou 

em que a sua acção era insubstituível, apesar de semelhante carácter 

economicamente nocivo exigir a redução ao mínimo dos gastos com a 

satisfação das necessidades públicas, para cuja realização não influíam 

quaisquer considerações de ordem económica. 

 
Dada a visão axiomática de que o consumo do Estado era 

necessariamente menos vantajoso do que o dos particulares e desconhecendo 

o efeito indutor da despesa pública para repor os rendimentos obtidos no 

circuito económico, os clássicos postergaram necessariamente a contracção de 

empréstimos, visto que limitados à transferência intergeracional de encargos. 

 

                                                 
57 Segundo Eduardo Paz Ferreira, Da Dívida Pública e das Garantias dos Credores do Estado, ob. cit., 
pp.47 e ss., o primeiro bloco sólido de doutrina contrária ao endividamento público foi formado pelos 
economistas clássicos, em particular por Adam Smith, Ricardo e Hume, que desenvolveram uma teoria 
particularmente pessimista sobre o recurso ao crédito público, pelas consequências negativas, quer 
económicas, quer políticas. 
58 Os preconceitos liberais em matéria económica ditavam a ideia do Estado-conumidor, capaz de destruir 
riqueza através das despesas realizadas. Neste sentido, Paulo de Pitta e Cunha, Introdução à Política 
Financeira, CCTF nº 99, sendo o Estado encarado, na concepção clássica, como uma entidade que 
conseguia anular os rendimentos absorvidos aos particulares, que teriam tornado possível a satisfação 
das necessidades individuais.  
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Nesta mesma perspectiva, o recurso à criação da moeda foi também 

energicamente rejeitado, uma vez que a moeda devia permanecer neutra para 

evitar a eclosão de movimentos inflacionistas. A cobertura das despesas 

públicas pelo recurso a adiantamentos dos bancos centrais equivalia a um 

imposto injusto e dissimulado. 

 

No quadro de uma rígida separação entre os sectores público e privado, o 

Estado liberal, dominado pelas regras do mínimo económico e da neutralidade 

financeira, dotou-se de um sector público de dimensão igualmente mínimo. 

Aliás, a imposição do equilíbrio formal do orçamento representou, só por si, um 

poderoso argumento dissuasor, porventura um travão, a qualquer pretensão de 

crescimento da dimensão do sector público.  

 

A supremacia do universo privado sobre o público foi assegurada pelo 

rigoroso respeito do princípio da legalidade, a pedra-angular da construção do 

Estado liberal e do direito administrativo, garantindo a existência de uma 

Administração pública condicionada59 e com uma frágil autonomia em relação 

ao poder legislativo Um princípio que, além de exigir que os actos 

administrativos não fossem contrários à lei, implicava também a actuação da 

Administração apenas para suportar a respectiva execução, como defende a 

melhor doutrina60, promovendo a certeza e a estabilidade tão vitais à 

segurança e à resposta aos anseios da burguesia.  

 

Neste contexto, o paradigma clássico de separação Estado – Sociedade 

supôs o monopólio estadual do poder político e da Administração pública, bem 

como a exclusão das forças sociais quanto à realização das tarefas 

administrativas. O Estado foi o espaço da titularidade e do império do interesse 

geral, e a Sociedade, o espaço da liberdade, da diversidade, da luta pelos 

interesses particulares. Entre estes dois mundos não podia haver mistura. 

                                                 
59 Cf., José Marnoco e Sousa, Direito Político, Coimbra, França Amado, 1910, pp. 681 e ss. 
60 Cf., Marcelo Caetano, Manual de Direito Administrativo, Coimbra, Almedina, 10ª ed., vol. I, pp. 28 e ss; 
Sérvulo Correia, Os Princípios Constitucionais da Administração Pública, in: Estudos sobre a 
Constituição, 3º vol. Lisboa, 1979, pp. 661 e ss.; Rogério Ehrardt Soares, Direito Administrativo – 
Apontamentos policopiados das lições proferidas no Curso de Direito do Porto da Universidade Católica, 
1980, p. 44; Massimo Severo Giannini, Tratato di Diritto Amministrativo, L’Amministrazione Pubblica dello 
Stato Contemporaneo, vol. Primo, Padova, CEDAM, 1999, pp.27 e ss. 
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Conforme sustenta Figueiredo Dias, defendeu-se um Estado mínimo e uma 

Sociedade máxima61. 

 

Quando confrontado não só com a introdução das inovações tecnológicas 

fruto da revolução industrial, e a consequente aplicação em equipamentos de 

uso colectivo, mas também com a existência de falhas de mercado62, o Estado 

liberal viu-se duplamente incapaz de realizar a provisão de infraestruturas 

essenciais ao funcionamento e desenvolvimento dos mercados, 

nomeadamente em matéria de transportes e comunicações. Tratou-se, por um 

lado, de razões ideológicas associadas à proibição de envolvimento do poder 

público na esfera económica e, por outro, de limitações orçamentais e de 

disciplina financeira.  

 

Então, viveram-se os anos gloriosos da concessão63, o instrumento 

jurídico do capitalismo liberal, uma técnica de gestão dos serviços públicos por 

sujeitos privados ligada às iniciativas que visaram a implantação e exploração 

de novas infraestruturas industriais destinadas a satisfazer necessidades 

colectivas a cargo do Estado. Iniciativas em que as empresas privadas 

financiaram e executaram as obras públicas indispensáveis, obrigadas a 

comportarem-se como colaboradores da Administração e ficando sujeitas, 

enquanto tais, à definição unilateral das exigências do interesse público feita 

por actos de autoridade da entidade concedente64. 

                                                 
61Cf., José Figueiredo Dias e Fernanda Paula Oliveira, Direito Administrativo, Coimbra, CEFA, 2003, pp. 
18 e ss. 
62 Cf., F. M. Batir, The Anatomy of Market Failure, QJE nº 72, 1958, pp. 17 e ss; Paulo Trigo Pereira, 
António Afonso, Manuela Arcanjo e José Carlos G. Santos, Economia e Finanças Públicas, ob. cit., pp.46 
e ss.; Fernando Araújo, Introdução à Economia, vol. I, 2ª ed., Coimbra, Almedina, pp. 84 e ss.; Joseph E. 
Stiglitz, Economics of the Public Sector, ob. cit., pp. 3 e ss.; David N. Hyman, Public Finance. A 
Contemporary Application of Theory to Policy, ob. cit., pp.21 e ss.; Anthony Atkinson e Joseph Stiglitz, 
Lectures on Public Economics, ob. cit., pp. 482 e ss.  
63 Trata-se de uma análise consagrada pela doutrina nacional e estrangeira. Por todos, José Maria Tello 
Magalhães Collaço, Concessões de Serviços Públicos – Sua natureza Jurídica, Coimbra, Imprensa da 
Universidade, 1914, pp.14 e ss.; Diogo Freitas do Amaral, Curso de Direito Administrativo, ob. cit., p. 78; 
Maria João Estorninho, A Fuga para o Direito Privado, Coimbra, Almedina, 1996, pp.43 e ss.; Pedro 
Gonçalves, A Concessão de Serviços Públicos, ob. cit., pp. 7 e ss. 
64 Como defende Pedro Gonçalves, A Concessão de Serviços Públicos, ob. cit., pp. 101 e ss., à data, a 
concessão deixou de ser um acto gracioso do Príncipe, criador de privilégios para os beneficiários, para 
constituir, na óptica da Administração, um acto de organização da execução de tarefas públicas e, na 
perspectiva do concessionário, um acto constitutivo de direitos. Por isso, em um contexto específico de 
abstenção económica e neutralidade financeira, a necessidade de garantir o bom funcionamento dos 
mercados ditou a expansão da utilização deste instrumento, que passou a representar um fenómeno de 
substituição do Estado por particulares no desempenho das tarefas de serviço público. Segundo o mesmo 
Autor, Entidades Privadas com Poderes Públicos, ob. cit., p 43, o “exercício privado de tarefas públicas na 
construção de obras públicas e na exploração de serviços públicos passava a ser uma figura essencial da 
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4. O Prenúncio da Mudança 
 

Mal-grado o dogmatismo em que assentou, na prática a economia liberal 

não foi o mero produto do funcionamento automático das leis do mercado, 

asseguradas pelas codificações oitocentistas, civis e comerciais, afinal um 

direito privado limitado a garantir a prosperidade privada e a possibilitar o 

funcionamento da ordem económica fundada na autonomia privada e na 

liberdade contratual. Assim, ao longo do século XIX, com as transformações 

que afectaram a ordem liberal e ditaram o pensamento neoclássico, 

apareceram também formas específicas de regulação pública da economia65. 

 

Nesta medida, foram surgindo normas, princípios e instituições regentes 

da organização e direcção da actividade económica ao nível das suas várias 

manifestações – produção, circulação, distribuição e consumo –, impondo 

limites, condicionando ou incentivando os agentes económicos e, mesmo, 

alterando ou corrigindo algumas tendências resultantes do livre funcionamento 

do mercado.  

 

Embora se haja tratado de uma mudança importante, mesmo assim não 

permitiu que o Estado “mínimo”, manietado pela abstenção económica e 

passividade financeira, reagisse adequadamente quando confrontado com 

factores como a concentração urbana, a mais ampla extensão e o peso político 

das massas operárias, o trabalho infantil, o número excessivo de horas de 

trabalho, o baixo nível dos salários, a ausência de um serviço social de saúde e 

de um sistema de reformas66.  

 

No final, a falência dos automatismos equilibrantes da terapia clássica foi 

uma realidade que abalou o modelo e fez aumentar o clamor quer contra o 

individualismo liberal, quer, em sinal contrário, a favor dos valores sociais, 

                                                                                                                                               
Administração da época liberal”; J. Chevalier, L’association entre le public et le prive, RDPSP. 1981, pp. 
893 e ss.; G. Leondini, Associazioni privati di interesse generale et liberta di associazione, vol. I, Milano, 
Giuffrè, 1989, pp. 84 e ss. 
65 Cf., António L. Sousa Franco, Noções de Direito da Economia, ob. cit., pp. 46 e ss.  
66 Na análise traçada por Valentin Vasquez de Prada, Historia Economica Mundial, vol. II, Porto, 
Civilização Editora, 1973, pp. 307 e ss. 
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questionando os parâmetros éticos abstractos e universais veiculados pelo 

racionalismo. 

 

Na verdade, o maior problema que se colocou à organização política do 

mundo burguês, como defende Rogério Soares67, foi claramente a 

reivindicação de uma sociedade autónoma e separada do controlo do Estado, 

mas que ao mesmo tempo, sem se comprometer, tinha procurado 

gradualmente que o Estado se propusesse garantir essa autonomia.  

 

Por isso, a partir de meados do século começaram a generalizar-se as 

correntes científico-ideológicas que impugnaram, total ou parcialmente, a 

ideologia liberal e questionaram os mitos em que se fundou a matriz económica 

clássica. 

 

Então, as reacções antiliberais iniciaram-se com os economistas 

alemães68 que, profundamente influenciados pela aspiração à unidade nacional 

e por uma filosofia idealista de tipo universalista, se situaram na primeira linha 

da reacção às teses liberais69.  

 

De igual modo, os socialistas que, rejeitando a ideologia liberal, 

procuraram não só fundar um sistema económico-social que reduzisse as 

desigualdades resultantes do funcionamento dos princípios do mercado, 

instaurando o primado de valores sociais sobre os individuais, mas também 

reforçar a solidariedade e a igualdade, embora em detrimento da liberdade7071. 

                                                 
67 Cf., Rogério E. Soares, Direito Público e Sociedade Técnica, ob. cit., p. 50. 
68 Facilmente convertidos aos princípios do liberalismo, os economistas alemães cedo concluíram pela 
inadequação do modelo liberal à economia alemã, ainda fundamentalmente agrícola, como defende 
António L de Sousa Franco, Manual de Finanças Públicas e Direito Financeiro, ob. cit., pp. 226 ss. 
69 Em Adam Müller, a ideia de que o Estado corresponde a um conceito económico fundamental por 
representar a comunidade e a vida económica da Nação, competindo-lhe assegurar a satisfação das 
necessidades; e, na linha directa deste Autor, o pensamento de List e a formulação teórica para 
abandonar a ideia da actividade estadual como improdutiva, típica dos clássicos, tendo encarado a 
actividade financeira como uma economia individual que tem por sujeito económico o Estado e o Governo 
como órgão que representa a Administração financeira. A escola histórica, por sua vez, operando com 
base em critérios históricos e pressupondo uma sucessão regular dos vários sistemas ao longo dos 
séculos, forneceu uma visão segundo a qual seria uma tendência histórica inevitável o crescimento da 
actividade estadual, embora sem absorver ou suprimir a actividade privada. 
70 As análises de Engels e de Marx são, de facto, o contraponto do modelo económico liberal. Porém, a 
abstracção e o formalismo que fazem da ideologia liberal uma utopia são igualmente responsáveis pelo 
modelo utópico a que conduzem tais análises. O Marxismo é, em termos de sistemática política, o reviver 
do Estado-Polícia, embora fundado numa outra dialéctica. Todavia, como defende Cabral de Moncada, 
Problemas de Filosofia Política, Colecção Studium, Coimbra, Arménio Amado, Editor, 1963, pp.45 e ss., 
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No conjunto, tratou-se de correntes que representaram o prenúncio da 

revisão do pensamento económico liberal e tiveram uma inegável projecção 

nas futuras políticas intervencionistas e socialistas.  

 

Mas a antinomia clássica, fruto de razões políticas, económicas e sociais, 

marcou o sistema social e económico dos séculos XVIII e XIX, as respectivas 

instituições e instrumentos, condicionando a fisionomia e o funcionamento das 

actividades económica e financeira e as relações público-privadas72. E, após 

haver começado com a glorificação da liberdade económica e da iniciativa 

individual, veio a acabar com apelos mais ou menos consistentes e explícitos à 

intervenção do Estado, projectando-se além do seu tempo ao inspirar ainda, 

revisitado, uma leitura mais recente dos principais pressupostos económicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                               
Marx pretendeu reduzir o jogo de todas as manifestações da vida, inclusivamente as de ordem espiritual, 
aos impulsos do factor económico. 
71 Conforme A. J. Avelãs Nunes, Os Sistemas Económicos, FDC, Bol.Cien.Econ. vol. XVI, 1978, pp.79 e 
ss., neste quadro a intervenção do Estado passou a assumir forma, conteúdo e objectivos 
qualitativamente diversos dos do sistema capitalista, passando a actividade produtiva a ser um exercício 
fundamental.  
72 Cf., António L. Sousa Franco, Manual de Finanças Públicas e Direito Financeiro, ob.cit., pp.432 e ss. 



 40

 
 
 
 



 41

 

Capitulo II 
O Estado Intervencionista 

 
 
 
 

1. Enquadramento 

 
Após as tendências expressas no último quartel do século XIX, o início do 

novo século foi particularmente propício ao acolhimento, senão mesmo ao 

fortalecimento, de um pensamento reformador quanto às relações entre os 

sectores público e privado, tendo as primeiras décadas sido ricas em 

ocorrências históricas de inegável relevância e repercussão sobre a evolução 

económica e social mundial que provaram a inadequação das soluções da 

doutrina económica clássica.  

 
Contabilizando as duas Grandes Guerras e subsequentes processos de 

reconstrução, a instauração do regime soviético no antigo império russo e uma 

importante crise económica de dimensão internacional, estes marcos históricos 

acabaram por representar verdadeiros desafios ao pensamento económico 

dominante73. Nesta medida, evidenciada a falácia do dogmatismo clássico e a 

respectiva incapacidade para prover respostas apropriadas, a doutrina 

económica liberal acabou por sofrer roturas inevitáveis e cada vez mais 

profundas, ficando criadas as condições propícias para a busca de alternativas. 

 
À semelhança de outros tipos de contestação, as reacções à dogmática 

clássica nasceram também de dois factores em larga medida convergentes: 

por um lado, um sentido pragmático que, face ao insucesso das propostas 

oferecidas pelo liberalismo, fomentou a procura de novas soluções capazes de 

impedirem o vazio; e, por outro, uma elaboração científica, aliás já em esboço, 

que procedeu à revisão dos conceitos económicos do liberalismo e identificou 

                                                 
73 Cf., António L. Sousa Franco, Finanças Públicas e Direito Financeiro, vol. I, ob. cit., 59 e ss. 
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um leque de instrumentos próprios, moldados segundo novos pressupostos 

filosóficos e políticos. 

 

Deste modo, com o abandono das principais premissas do liberalismo, o 

Estado passou a desempenhar um papel central na vida da comunidade, 

agindo sobre a economia e a própria sociedade em virtude de se haver deixado 

de acreditar nos equilíbrios espontâneos do mercado, consentindo-se, ao 

invés, a sua presença na resolução dos conflitos emergentes no seio da própria 

sociedade. Daí que se haja assistido progressivamente à afirmação do 

sentimento de uma efectiva necessidade de o Estado, à luz de uma 

determinada concepção económica e social, procurar corrigir as falhas de 

mercado74.  

 

Uma acção acompanhada quer pela ampliação das áreas de actuação do 

Estado, quer pela diversificação dos tipos de intervenção, acabando o sector 

público por adquirir um cunho marcadamente complexo e plural que justificou 

não só o seu redimensionamento, mas também a definição dos objectivos a 

prosseguir e das formas de levar a cabo a respectiva concretização75.  

 

Afinal, o apelo à intervenção do Estado trouxe ao sector público o 

protagonismo negado pela doutrina clássica, reflectido no novo paradigma que 

passou a pautar a relações entre ambas as esferas, conduzindo tanto à 

respectiva redefinição funcional, como dos instrumentos de acção.  

 

As fronteiras entre o Estado e a Sociedade esbatem-se: a lógica liberal de 

confrontação e exclusão é substituída, ou pelo menos complementada, por 

uma lógica de cooperação e de acção concertada76. 

 

No entanto, as alterações foram além de um novo modelo de 

relacionamento entre as duas esferas, projectando-se igualmente sobre a 

repartição da titularidade das tarefas públicas e privadas e respectiva natureza. 

                                                 
74 Uma situação abundantemente considerada pela Doutrina: ver nota nº 36. 
75 Cf., António L. Sousa Franco, Finanças Públicas e Direito Financeiro, ob. cit., pp. 61 e ss. 
76 Cf., Rogério Ehrhardt Soares, Direito Público e Sociedade Técnica, ob. cit., pp.114 e ss.; Eduardo Paz 
Ferreira, Direito da Economia, ob. cit., pp. 338 e ss. 
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E, no final, o Estado perdeu o monopólio do “público”, tendo o incremento do 

fenómeno das administrações autónomas demonstrado a existência de um 

espaço público não estadual77. 

 

Mutações que tiveram uma expressão evidente na contraposição entre o 

direito público e o direito privado, tal como havia sido talhada durante o 

liberalismo, que sofreu modificações profundas.  

 

Neste quadro, a uma Administração pública que se havia limitado a 

funções mínimas, em consonância, aliás, com o modelo do Estado liberal78, 

sucedeu um novo tipo de Administração com um papel central na gestão dos 

recursos e forçada a repensar os instrumentos de actuação79. Nesta medida, 

passou a viver-se um período de responsabilidade máxima do Estado, que não 

se limitou já a garantir a prossecução de determinados fins de natureza 

económica, social e cultural, assumindo antes o encargo de realizar as tarefas 

que os prosseguiam80.  

 

Tratou-se de um novo modelo de relações do Estado com a economia e a 

sociedade, cuja compreensão requer que se percorram os marcos nucleares 

do caminho encetado com a I Guerra Mundial, acompanhando as 

transformações económicas e sociais mais impressivas da primeira metade do 

século XX até ao dealbar dos anos setenta, destacando, naturalmente, a 

respectiva projecção sobre o “tandem” público-privado. 

 

 

                                                 
77 Cf., Vital Moreira, Administração Autónoma e Associações Públicas, Coimbra, Coimbra Editora, 1997, 
pp. 89 e ss. 
78 Cf., Maria João Estorninho, A Fuga para o Direito Privado, ob., cit., pp.36 e ss. 
79 Como bem defende Eduardo Paz Ferreira, Da Dívida Pública e das Garantias dos Credores do Estado, 
ob. cit., pp. 325 e ss., a Administração, com funções ampliadas e solicitações e meios de acção muito 
diversos, passou a actuar num contexto em que deixou de se circunscrever à simples execução da lei, 
requerendo que tivesse em conta valores e condicionantes que tenderam a ganhar dignidade 
constitucional, como que para compensar a maior flexibilidade do princípio da legalidade. No mesmo 
sentido, Maria João Estorninho, A Fuga para o Direito Privado, ob. cit., pp.36 e ss., e a referência de que, 
progressivamente, o Estado assumiu funções de um verdadeiro “aparelho prestador” e a intervenção 
tornou-se indispensável. 
80 Assim se explica a reduzida importância, porventura nula, da concessão enquanto modelo de gestão 
dos serviços públicos. Cf., Pedro Gonçalves, A Concessão de Serviços Públicos, ob. cit., p. 20; Rogério 
Ehrhardt Soares, Direito Administrativo – Apontamentos policopiados das lições proferidas no Curso de 
Direito do Porto da Universidade Católica, 1980, pp. 435 e ss. 
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2. A I Guerra Mundial e o Fim da Abstenção Económica do Estado 
 

A I Guerra Mundial quebrou a tradição abstencionista e neutral do 

liberalismo económico, obrigando o Estado a desempenhar o papel de primeiro 

responsável pela economia81. Contudo, com os problemas típicos da transição 

da economia de paz para a economia de guerra82 e um contexto económico 

problemático83, à I Guerra não bastou a estrita intervenção pública84. A 

conjuntura de guerra exigiu muito mais.  

 

Após haver criado um verdadeiro e expectável hiato no funcionamento da 

economia liberal, a guerra obrigou as novas economias industrializadas a 

adoptarem métodos de actuação autoritária, sem oposição dada a situação 

excepcional que se vivia, e a passarem a funcionar em regime de controlo 

directo e, até, militar. A inflação, o desemprego e a carestia impeliram a tomada 

de medidas dirigistas, visando a luta contra a alta de preços e a garantia da 

repartição dos bens, com o firme propósito de colmatar as disfunções de 

mercado, sequela da guerra.  

 

Neste cenário, a exigência de armamento e aprovisionamento obrigaram o 

Estado a assumir funções produtivas, tendo o clima de guerra evidenciado a 

necessidade de um controlo efectivo da economia. Controlo que veio a 

assumir-se não só como uma experiência concreta de total disciplina pública da 

                                                 
81 Numa perspectiva económica, como refere Spagnuolo Vigorita, L’Iniziativa Economica Privata nel Diritto 
Publico, Napoli, Novena, 1959, p.170, a Primeira Guerra quebrou a tradição do liberalismo e acelerou 
violentamente a acção dos factores desagregadores. 
82 Tratava-se, como ilustra João Pinto da. Costa Leite (Lumbrales), A Economia de Guerra, Porto, 1943, 
pp. 15 e ss., por um lado, da correcção das perturbações económicas que acompanharam a eclosão do 
conflito e, por outro, da resposta às dificuldades inerentes ao armamento e aprovisionamento. No mesmo 
sentido, Marcello Caetano, Liberalismo e Estado Social, Lisboa, Edições ANP, 1973, pp.10 e ss.; Valentin 
Vasquez de Prada, História Económica Mundial, ob. cit., pp. 330 e ss. 
83 Como registam Raymond Barre e Frédéric Teulon, Économie Politique, vol. II, 15ª edição revista, Paris, 
PUF, 1997, pp. 616 e ss., a Primeira Guerra, ao provocar o abandono do funcionamento do padrão-ouro, 
abriu o caminho à suspensão da convertibilidade interna das moedas e à introdução do curso forçado das 
notas. Foi um período em que se mostrou necessário impor o controlo dos câmbios; a lei de Gresham 
lançou o seu feitiço; a maior parte dos países beligerantes teve de viver com inflações galopantes durante 
e, sobretudo, após o conflito, quebrou-se a confiança na libra esterlina e o centro da preponderância 
internacional transferiu-se de Londres para Nova Iorque.  
84 Segundo Manuel Afonso Vaz, Direito Económico, ob. cit, pp. 54-55, a inflação, o desemprego e a 
carestia que se lhe seguiram conduziram os Governos a determinar medidas intervencionistas, tendo a 
Primeira Guerra quebrado a tradição do liberalismo e acelerado violentamente a acção dos factores 
desagregadores. No mesmo sentido, A. J. Avelãs Nunes, Os Sistemas Económicos. Do Comunismo 
Privativo ao Capitalismo, FDC, Bol.Cien.Econ. vol. XVII, 1974, pp. 74 e ss.; Gaston Jèze, L’éxécutif en 
temps de guerre: les pleins pouvoirs, RDPSP, nº1, Janv/ Mars, pp. 5 e ss. e nº 2, Avril/Juin, pp. 209 e ss. 
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economia, modelo e frutificação de futuras medidas autoritárias de política 

económica, mas também como uma fonte de hábitos e métodos dirigistas85.  

 

Então, os apelos ao patriotismo permitiram a elevação da tributação e do 

nível da despesa pública, tendo a respectiva manutenção, mesmo após o 

regresso à normalidade, resultado, na demonstração de Peacock e Wiseman86, 

do efeito de deslocação que tornou menos difícil levar os cidadãos a esquecer 

a reivindicação do seu abaixamento uma vez terminado o conflito.  

 

Durante este período, os países capitalistas da Europa ocidental tiveram 

anos incertos e difíceis. Aliás, já nos últimos decénios do século XIX fora 

evidente a tendência persistente para a estagnação industrial87, situação 

agudizada com a guerra.  

 

O abandono do livre-cambismo, com o surgimento de um mercado 

internacional fraccionado por novos Estados e um novo nacionalismo 

económico; a criação de um novo sistema económico, com a eclosão da 

revolução bolchevista no antigo império russo e o consequente encerramento 

dos mercados; o termo da era das grandes conquistas coloniais e a agitação, 

ainda que tímida, dos movimentos independentistas; a deslocação para a 

América do equilíbrio económico da Europa, cuja hegemonia entrou em 

declínio; e, ainda, a consciência dos grandes desequilíbrios entre níveis de 

desenvolvimento, foram alguns dos problemas mais candentes que 

confrontaram a sociedade internacional88. 

                                                 
85 Cf., António L. Sousa Franco, Manual de Finanças Públicas e Direito Financeiro, ob. cit., p.443. 
86 Um aumento da despesa que Peacock e Wiseman, The Growth of Public Expenditure in the United 
Kingdom, Princeton University Press, 1961; partindo da verificação da irregularidade do crescimento das 
despesas públicas ao longo dos anos descrita por Wagner, explicaram com base na existência de 
períodos em que os contribuintes manifestariam uma menor oposição ao aumento da carga fiscal, como 
sucede em período de guerra. Sobre a hipótese da Peacock e Wiseman, Magnus Henrecksin, The 
Peacock-Wiseman Hypothesis, in: The Growth of the Public Sector, Aldershot, UK, Elgar Publishing 
Limited, 1995; Luc Weber, L’État, Acteur Économique, Analyse économique du rôle de l’État, Paris, 
Economica, 1988, pp. 17 e ss.; Eduardo Paz Ferreira, Ensinar Finanças Públicas numa Faculdade de 
Direito, ob. cit., p. 174. 
87 A este propósito, um relato de Churchill é bem elucidativo do ambiente que se viveu: “Foi o fim de uma 
época... O longo domínio das classes médias, que começara em 1832, chegou ao seu termo e, com ele, o 
do reinado quase igual do liberalismo. Foram ganhas as grandes vitórias. Todas as espécies de tiranias 
foram suprimidas. A autoridade estava quebrada por toda a parte. Os escravos eram livres. A consciência 
era livre. Mas a fome, a miséria e o frio eram também livres; e o povo exigia algo mais do que a 
liberdade”. Citado por Hutchenson, in: The Decline and Fall of British Capitalism, London, 1951, p.15. 
88 Cf., V. Vasquez de Prada, Historia Económica Mundial, ob. cit., pp. 349 e ss.; Alan Milward, War, 
Economy and Society, 1939-1945, Berkeley, University of California Press, 1977, pp. 268 e ss. 
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Paralelamente, o conflito provocou também o despertar da consciência de 

classe das massas operárias, cujo peso político e força organizativa 

aumentaram, colocando-as em posição de condicionarem a tradicional 

supremacia das antigas classes dirigentes e exigirem do Estado a atenção às 

áreas sociais. Neste particular, o conceito de necessidade pública sofreu um 

alargamento e o Estado começou a assumir a satisfação de necessidades que 

antes eram satisfeitas por privados. 

 

Por seu turno, durante o primeiro após-guerra, o proteccionismo, a 

instabilidade resultante do agravamento do nível de vida dos operários 

industriais e a situação delicada das classes médias urbanas e camponesas, a 

dependência da Europa face aos Estados Unidos, a inflação permanente e as 

revoltas colectivistas e anarquistas, a par de revoluções de extrema-direita, 

foram factores que continuaram a legitimar o reforço da autoridade do Estado 

sobre a economia e perante os crescentes problemas sociais89. E a essa 

reafirmação do intervencionismo estadual correspondeu, como consequência 

natural, um significativo aumento da despesa pública. 

 

No domínio social, a reduzida capacidade contributiva dos trabalhadores 

para garantirem a cobertura de riscos muito aleatórios obrigou o Estado a 

intervir: estabelecendo regimes de responsabilidade patronal pelos riscos 

profissionais; criando instituições de iniciativa municipal para o combate ao 

desemprego; mobilizando poupanças voluntárias compensadas por 

subvenções do Estado; e instituindo certas formas de seguro obrigatório.  

 

Então, o risco social afirmou-se como o conceito nuclear da nova função e 

actividade do Estado, tendo o sistema instituído por Bismark, com seguros 

sociais obrigatórios de doença, acidentes de trabalho e invalidez e velhice, tido 

a maior difusão e repercussão, servindo de exemplo90.  

                                                 
89 Cf., J. A. Lesourd e C.Gérard, Histoire Économique des Siècles XIXème et XXème, Paris, Armand 
Colin, 1969, quatrième partie, pp. 225 e ss. 
90 Então, obrigatório para os trabalhadores interessados, com gestão não lucrativa do Estado ou de outras 
entidades, o sistema compensava a insuficiência dos rendimentos do trabalho e dos pequenos 
empresários para mobilizarem receitas adequadas aos encargos mediante o financiamento tripartido – 
quotização do trabalhador, contribuição patronal e do Estado; cobria casos de eventos danosos; 
assegurava a participação dos interessados na gestão; e, ainda, criava formas de poupança forçada 
como refere António L. Sousa Franco, Finanças Públicas e Direito Financeiro, vol. I, ob. cit., pp.172 e ss. 
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Neste período conturbado, foi a crise económica aguda de finais da 

década de vinte que deu um impulso decisivo à consolidação da intervenção do 

Estado e a uma nova relação entre os sectores público e privado.  

 

Com efeito, a crise de 1929 e a Grande Depressão que se lhe seguiu, 

bem como a proliferação de regimes autoritários e políticas financeiras 

heterodoxas, apelaram de forma irrepetível a uma crescente intervenção 

pública, convertida momentaneamente em dirigismo, gerando, como assinala 

Freitas do Amaral91, a Administração económica.  

 

 O século XIX e início do século XX tinham conhecido crises económicas, 

mas até então as depressões económicas não haviam revestido especial 

gravidade92. No entanto, a crise que deflagrou em 1929, nos Estados Unidos, 

manifestou-se com uma excepcional violência e precedeu a mais profunda e 

duradoura de todas as depressões93. Uma crise tão profunda, assente na 

quebra do funcionamento do sistema económico por destruição da confiança 

no sector financeiro, que criou obviamente grandes traumas na memória 

colectiva94. 

 
A atmosfera dos anos vinte, que havia ajudado a suster o mercado e a 

economia, alterou-se de forma clara e aparentemente irrevogável, ficando 

aberto o caminho para algo até então não conhecido em economia: a 

possibilidade de o equilíbrio económico coexistir com uma capacidade 

industrial desaproveitada e com desemprego duradouro. Numa palavra, a 

                                                                                                                                               
Também do mesmo Autor, Finanças Públicas, Lisboa AAFDL, 1981, vol. II, pp.6 e ss. Ainda, Jürgen Kohl, 
Trends and Problems in Postwar Public Expenditure Development in West Europe and North America, in: 
The Development of Welfare States in Europe and America, New Brunswick, Transaction Books, 1981, 
pp. 307 e ss. 
91 Começa a falar-se no aparecimento de uma administração económica, como refere Diogo Freitas do 
Amaral, Curso de Direito Administrativo, vol. I, ob. cit., pp.82 e ss.  
92 A produção, os preços e o emprego eram submetidos a variações regulares. Porém, o sistema 
capitalista possuía a vitalidade suficiente para superar cada crise. Aliás, tendia a considerar-se o ciclo 
económico como um fenómeno normal, inerente à fisiologia, não à patologia, do capitalismo, como refere 
Paulo de Pitta e Cunha, Introdução à Política Financeira, ob. cit., pp.99 e ss. 
93 Cf., John Kenneth Galbraith, The Great Crash, Boston, Houghton Mifflin Compan, 1955. 
94 Cf., E. Amenia e B. G. Carruther, The formative years of US social spending policies. Theories of 
welfare state and the American states during the Great Depression, American Sociological Review, vol.53, 
nº 5, 1988, 56 e ss.; Stephen J. Bailey, Strategic Finance, Bailey, Stephen J., Strategic Public Finance, 
New York, Palgrave Macmillan, 2004, pp.11 e ss.; Richard Jensen, The Causes and Cures of 
Unemployment in the Great Depression, Journal of Interdisciplinary History, vol. 20, nº 4, 1989, pp. 553 e 
ss. 
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depressão configurou-se não como um episódio isolado, antes como um 

comportamento económico normal95.  

 

No período que mediou entre a crise de 1929 e o início da Segunda 

Guerra assistiu-se à intensificação da luta comercial no quadro da designada 

“beggar’s my neighbour policy” 96, caracterizando-se as relações económicas 

internacionais em finais dos anos trinta pelo regionalismo, discriminação, 

bilateralismo e instabilidade.  

 

Durante a fase descendente, que se seguiu ao “crash” da bolsa de Nova 

Iorque, a maior parte dos países viu-se obrigada a fazer da economia uma 

questão política fundamental de governo97, tendo alguns Estados, impelidos 

pela necessidade de combater o desemprego, empreendido mesmo ousados 

programas de direcção económica, de que constaram intervenções 

revolucionárias em matéria financeira98.  

 

Nos países mais severamente atingidos houve Governos que chegaram a 

pôr pela primeira vez em prática programas de luta anticíclica, que em certos 

casos se prolongaram mesmo no esforço de rearmamento. Então ficou patente 

que as economias não emergiam da depressão por meros impulsos naturais, 

dependendo antes da acção do Estado99. 

 
Todavia, a fidelidade à neutralidade das finanças públicas e ao 

escrupuloso respeito do princípio do equilíbrio orçamental falaram mais alto e a 

respectiva observância continuou ainda a regra. Por isso, para combater a 

depressão foi conferida prioridade absoluta à reposição do equilíbrio 

                                                 
95.Cf., Robert B. Ekelund Jr. e Robert E. Hébert, A History of Economic Theory and Method, New York, 
MacGraw-Hill, 1990, pp. 411 e ss.; Charles Calomiris, Financial Factors in the Great Depression, JEP vol. 
7, nº 2, 1993, pp. 61 e ss. 
96 Como defende António dos Santos Labisa, Uma Perspectiva Histórica da Política Económica 
Internacional, Lisboa, Banco de Portugal, pp.147 e ss., não foi de estranhar a consolidação de várias 
tendências contrárias aos princípios do livre-cambismo e do multilateralismo, tendo o comércio externo 
passado, em regra, a ser função das necessidades de emprego e de desenvolvimento económico e 
sujeito ao controlo dos Governos.  
97 Este o cenário segundo John Kenneth Galbraith, The Great Crash, Boston, Houghton Mifflin Company, 
1955, pp. 88 e ss. 
98 Cf., Niall Fergurson, A Guerra do Mundo, Lisboa, Civilização Editora, 2006, pp. 162 e ss.; Richard 
Jensen, The Causes and Cures of Unemployment in the Great Depression, Journal of Interdisciplinary 
History, vol. 20, nº 4, 1989, pp. 305 e ss. 
99 Cf., J. Néré, Les crises économiques au XX ème siècle, Paris, A. Colin, 1989, pp.223 e ss. 



 49

orçamental, a única maneira que se reputava adequada à recuperação 

económica100.  

 

Entretanto, nos Estados Unidos começou a esboçar-se a rejeição das 

teses clássicas através do “New Deal”, uma política reformista do presidente 

Roosevelt101 que, como defende Galbraith, confrontou o país com um conjunto 

de medidas inspiradas por uma atitude a todos os títulos nova: a intervenção 

enérgica do Estado na actividade económica, baseada na planificação, na 

regulamentação estrita da concorrência através dos “Códigos da Leal 

Concorrência” e, ainda, numa autoridade federal forte102103. 

 

Por outro lado, em vários países da Europa, juntamente com as formas 

autoritárias de governo alastrou também a “revolução corporativista” como 

instrumento de condução e disciplina da economia, soluções que mostraram a 

falta de um sistema económico característico que correspondesse às 

exigências dos novos tempos104. 

 

 

 

 

                                                 
100 Ao combinar o agravamento dos impostos com a redução da despesa pública para atingir o equilíbrio 
formal, a terapêutica clássica representava porém um esforço não só inglório, porque infrutífero, mas 
também, e sobretudo, de efeitos perversos, uma vez que gerador de sacrifícios acrescidos para os 
cidadãos. Neste sentido, António L. Sousa Franco, Manual de Finanças Públicas e Direito Financeiro, ob. 
cit., pp. 445 e ss.; E. Cary Brown, Fiscal Policy in the Thirties. A Reappraisal, Am.Econ.Rev. nº 46, 1956, 
pp. 857 e ss. 
101 Como regista A.J. Avelãs Nunes, Os Sistemas Económicos, Do Capitalismo da Concorrência ao 
Capitalismo Monopolista de Estado, FDC, Bol.Cienc. Econ. vol. XVIII, 1975, pp. 184 e ss., a síntese de 
Arthur Schlesinger, a primeira fase do “New Deal” centrar-se-ia nos seguintes dogmas: a revolução 
tecnológica tornara inevitável o gigantismo do sector público; não era possível continuar a confiar na 
concorrência para proteger os interesses sociais; as grandes unidades eram uma oportunidade a 
aproveitar e não um perigo a combater; e a fórmula para a estabilidade da nova sociedade devia ser a 
combinação e cooperação sob uma autoridade federal ampliada. 
102 Segundo Galbraith, Viagens através da Economia do nosso século. Lisboa, Ed. Presença, pp.85 e ss., 
o choque mais violento entre o receituário ortodoxo e a corrente aparentemente pragmática deu-se 
através do National Recoveri Act, sendo as empresas industriais obrigadas a reduzir os preços devido à 
contracção geral da procura. 
103 Como defende Vital Moreira, Auto-Regulação Profissional e Administração Pública, ob. cit., pp. 23 e 
ss., o caso norte-americano correspondeu a uma ampla actuação na reformulação das estruturas e dos 
processos de actuação económica, com o comando governamental da política financeira, motivado pela 
preocupação de reduzir significativamente o desemprego; a reforma do Sistema da Reserva Federal, e a 
aplicação de políticas de dinheiro barato para atrair as pequenas poupanças e facilitar o acesso das 
empresas ao crédito; e, no domínio cambial, as desvalorizações do dólar, com o objectivo de conseguir a 
abertura dos mercados externos aos produtos americanos. 
104 Cf., Pedro Soares Martinez, Economia Política, Coimbra, Almedina, 10ª ed., pp. 312 e ss. 
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3. A “Revolução” Keynesiana 
 

As reacções crescentes à terapia liberal criaram um clima manifestamente 

favorável ao acolhimento de um modelo alternativo ao da doutrina clássica, 

contexto em que se afirmou o paradigma keynesiano, a primeira concepção 

económica tecnicamente válida aplicável na era moderna.  

 

Desde logo, a doutrina keynesiana defendeu que um combate sucedido à 

depressão passava pela adopção de políticas económicas, destinadas a 

estimular a procura efectiva global.  

 

Mas, como reconhece Sousa Franco105, porque a insuficiência desta se 

explicava pela diminuição da propensão marginal para consumir conjugada 

com a baixa do incitamento para investir, Keynes focalizou a atenção no 

investimento, recomendando no plano das políticas monetária e de crédito a 

expansão da circulação da moeda como a forma de reduzir a taxa de juro, 

tornando possível aos empresários investir, e, no capítulo das finanças 

públicas, preconizou o recurso à política financeira para promover directamente 

o aumento da procura efectiva global, mediante a realização de despesas 

públicas compensadoras da retracção do investimento privado.   

 

De facto, em situação de subemprego crónico não bastava reduzir a taxa 

de juro para fazer renascer as perspectivas de crescimento. O relançamento 

económico constituía uma tarefa que apenas o Estado podia prosseguir, visto 

só ele ter a possibilidade de gastar mais do que arrecadava e executar 

orçamentos em desequilíbrio106.  

 

Daí que Keynes haja ido mais longe e defendido a importância de centrar 

a acção no efeito indutor do investimento público, tendo no empréstimo público 

o meio adequado de cobertura visto o financiamento através do agravamento 

                                                 
105 Como reconhecem António L. Sousa Franco, Manual de Finanças Públicas e Direito Financeiro, ob. 
cit., pp.455 e ss. No mesmo sentido, Paulo de Pitta e Cunha, Equilíbrio Orçamental e Política Financeira 
Anticíclica, ob. cit., pp. 62 e ss. 
106 Cf., Bresciani-Turroni, Osservazioni sulla Teoria dei moltiplicatore, in: Studi Keynesiani, Milano, 1953, 
pp. 89 e ss. 
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da tributação levar à diminuição do consumo privado, cerceando as 

possibilidades de investimento107. Nesta medida, enfatizou a necessidade do 

lançamento de programas de grandes trabalhos públicos, independentemente 

da sua utilidade específica, bem como a aposta decidida no reconhecimento do 

correspondente efeito de amplificação108. 

 

Este entendimento quebrou com os principais dogmas clássicos: pelo 

elogio do desequilíbrio orçamental e das despesas públicas activas como forma 

de promover o emprego, o pensamento keynesiano abriu a primeira brecha na 

construção financeira clássica; pelo abandono do ideal da neutralidade, as 

finanças públicas keynesianas, dominadas pela funcionalidade, passaram a 

procurar o aproveitamento pleno de todos os instrumentos financeiros a fim de 

influenciar o comportamento dos sujeitos económicos privados e a economia 

global, sendo a sua estrutura e gestão determinadas pelos fins sociais que 

visavam realizar109; contrariando a abstenção, as finanças públicas passaram a 

ser marcadas por uma atitude e prática intervenientes, assumindo o Estado um 

papel activo muito diverso na economia, restringindo a actividade privada e 

promovendo fins autónomos110. 

 

Entrou-se definitivamente na fase de intervencionismo financeiro e, ao 

contrário da separação clássica, a integração entre economia e finanças, 

partes do mesmo todo, passou a ser um elemento constante, não podendo as 

finanças deixar de ser consideradas como a forma de intervir na actividade 

económica, configurando na prática as finanças modernas111; em 

contracorrente com a visão microeconómica e do mercado, que ocupara até aí 

a ciência económica, introduziu-se a abordagem macroeconómica nos estudos 

                                                 
107 Como atestam Manuel Jacinto Nunes, Keynes e a Nova Política Económica, in: Estudos em 
Homenagem ao Prof. Doutor J. J.Teixeira Ribeiro, FDC, Bol.IV, nº especial, 1980, pp. 395 e ss.; Bernard e 
Dominique Saby, As Grandes Teorias Económicas, Lisboa, Edições ASA, pp. 397 e ss. 
108 Cf., Jacques Spindler, Macro-économie et finances publiques, RFFP nº 55, 1996, pp. 13 e ss. 
109 Em sentido mais restrito, as finanças funcionais designam uma concepção de Abba Lerner, Functional 
Finance and the Federal Debt, Social Research nº10, 1943, pp. 38 e ss., sendo a sua estrutura e gestão 
determinadas pelos fins que visam realizar (fins extrafinanceiros, para além dos financeiros). 
110 Neste sentido, António L. Sousa Franco, Finanças Públicas e Direito Financeiro, vol. I, ob. cit., pp. 63-
64.  
111 Cf., António L. Sousa Franco, Finanças Públicas e Direito Financeiro, vol. I, ob. cit., pp. 65 e ss; Trigo 
Pereira, Economia e Finanças Públicas, ob. cit., pp. 33 e ss. 
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das finanças públicas e reconheceu-se ao orçamento do Estado a função 

estabilizadora da economia112. 

 

Neste contexto, uma vez abandonado o quadro liberal do abstencionismo 

económico do Estado, a economia passou a fazer parte do Estado e ganhou 

lugar na própria constituição113.  

 

A teoria keynesiana, tal como as doutrinas socialistas, recebeu um 

importante impulso que, fora da economia de guerra, legitimou o dirigismo 

económico. Com esta filosofia e ancorado nestes instrumentos, o modelo 

keynesiano teve uma natural e inevitável repercussão na dimensão razoável, e 

a prazo crescente, do sector público114.  

 

À data, este aumento de dimensão conjugou-se com a actividade 

económica privada, promovendo um relacionamento mais equilibrado entre as 

esferas pública e privada.  

 

Equilíbrio que o sector público preservou, assumindo uma dimensão ideal 

que, tributária da regra do “óptimo” por contraposição ao “mínimo” clássico, se 

perfilou adequada à satisfação das necessidades públicas e ao possível óptimo 

social, sem prejuízo do dinamismo da economia e da livre actuação dos 

sujeitos privados. Assim, os parâmetros da regra do “óptimo” impuseram-se e 

perduraram, de tal modo que a sua concretização passou a constituir o centro 

                                                 
112 Cf., Jacques Spindler, Macro-économie et finances publiques, ob. cit, pp.13 e ss.; Alain S. Blinder, 
Inventories in the Keynesian Macro Model, Kyklos vol. 33, nº 4, 1980, pp. 585 e ss. 
113 A este propósito, de recordar o exemplo da constituição alemã de Weimar, a primeira a conter um 
capítulo especial dedicado à economia, o mesmo tendo ocorrido, aliás, nos Estados corporativistas, como 
Portugal com a Constituição de 1933. De então em diante, como regista Vital Moreira, Auto-regulação 
Profissional e Administração Pública, ob. cit., pp. 23 e ss., a economia deixou de ser assunto puramente 
privado, passando a interessar toda a Nação, assumindo os contornos de questão do Estado, e 
competindo ao Governo as tarefas de conformação social e, bem assim, a conciliação entre as regras da 
democracia política e as exigências da democracia económica mediante a introdução de uma secção. 
Neste sentido, António Carlos dos Santos, Maria Eduarda Gonçalves e Maria Manuel Leitão Marques, 
Direito Económico, Coimbra, Almedina, 5ª ed., pp.33 e ss.; Manuel Afonso Vaz, Direito Económico, ob. 
cit., pp.55 e ss.; Eduardo Paz Ferreira, Ensinar Finanças Públicas numa Faculdade de Direito, ob. cit., pp. 
120 e ss. 
114 Então, o sector público aumentou de dimensão, absorvendo em regra entre 30% e 50% do PIB, como 
refere Sousa Franco, Manual de Finanças Públicas e Direito Financeiro, ob. cit., p. 501, e, por esse facto, 
o património estadual aumentou e tendeu a valorizar-se. 



 53

nevrálgico dos debates animados pela necessidade de travar o crescimento da 

despesa pública e de definir o nível óptimo da pressão fiscal115.  

 

Daí que o novo modelo haja adquirido, de forma compreensível, um cunho 

inegavelmente “revolucionário”116. 

 

No após-guerra, foi apoiado nestas premissas que o pensamento de 

Keynes ganhou protagonismo: primeiro, na recuperação económica, depois 

nas políticas económicas e sociais e, por fim, na necessidade de manter o 

crescimento e promover o desenvolvimento sem inflação nem desemprego117, 

granjeando um lugar preponderante na condução das políticas económicas 

quer nos Estados Unidos, quer em muitos países europeus118. 

 

Mas o predomínio teórico e prático adquirido pelo keynesianismo não se 

limitou à formulação de objectivos de política económica, temperados por 

finalidades sociais em consequência da acção de correntes sociais-democratas 

ou sociais cristãs, da impulsão do após-guerra e da crescente concertação 

entre Governos, sindicatos e organizações patronais. Dominou também a 

escolha e definição das técnicas e estratégias, atribuindo prioridade ao 

orçamento como o meio regulador da conjuntura119. 

 

A perspectiva keynesiana, que influenciou o panorama científico durante 

largas décadas, veio a ser objecto de progressivos aperfeiçoamentos. Embora 

tenha envolvido uma profunda revisão do pensamento financeiro liberal e 

                                                 
115 Como sustenta António Luciano Sousa Franco, Manual de Finanças Públicas e Direito Financeiro, ob. 
cit., pp.503 e ss. 
116 Neste sentido, L. Klein, The Keynesian Revolution, New York Macmillan, 1947 ; Carluccio Bianchi e 
Vito Moramarco, Scienza Delle Finanze, Milano, Economia Pubblica, HOEPLI, 1993, pp. 20 e ss.; António 
Avelãs Nunes, Emprego e Desemprego na Controvérsia Keynesianos versus monetaristas, in: Estudos 
em Homenagem ao Prof. Doutor A. Ferrer-Correia, Universidade de Coimbra, Bol. FDC, nº especial, 1991, 
pp. 209 e ss.; David Laidler, Fabricating the Keynesian Revolution, Cambridge, Cambridge University 
Press, 1999, pp. 205 e ss. 
117 Cf., António L. Sousa Franco, Finanças Públicas e Direito Financeiro, vol. I, ob. cit., pp.64 e ss. 
118 Daí que Eduardo Paz Ferreira Ensinar Finanças Públicas numa Faculdade de Direito, ob. cit., p.102, 
assinale a importância ímpar da cartilha keynesiana na segunda metade do século XX, gerando 
sentimentos extremados de amor e ódio. 
119 Desaparecidos ou amortecidos os ciclos, não se desistiu de estabilizar constantemente a conjuntura, 
recorrendo às combinações de aumento da despesa – recurso ao crédito nas recessões (com défice 
orçamental) ou travagem dos gastos – aumento de impostos nas situações inflacionistas (com excedentes 
orçamentais ou redução dos défices). Cf., António L. Sousa Franco, Manual de Finanças Públicas e 
Direito Financeiro, ob. cit., pp. 471 e ss. 
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contrariado o pessimismo dos autores clássicos no tocante ao recurso ao 

crédito público, os adeptos das finanças funcionais não deixaram, no entanto, 

de ser sensíveis a alguns potenciais aspectos negativos do endividamento.  

 

Nesta medida, Hansen preocupou-se com eventuais efeitos inflacionistas 

junto da banca, tendo defendido a necessidade de controlo e definição de uma 

relação entre o nível de endividamento e o rendimento nacional120; e Lerner, 

para minimizar esses efeitos, invocou a possibilidade de compensações 

através do sistema fiscal121. 

 

Foi igualmente visível a preocupação com a inflação, evidenciada de 

modo particular em Hicks e na construção do modelo IS-LM, permitindo 

retomar o equilíbrio e os automatismos de mercado graças à flexibilidade dos 

preços e dos salários122, estabelecendo o que Samuelson, em 1958, no manual 

”Economics”, veio a declarar como a “síntese neoclássica” 123.  

 

Também Franco Modigliani procura conciliar as visões económicas 

marshalliana e neoclássica com a “revolução” keynesiana, defendendo que 

uma economia de mercado, que conhece desequilíbrios, há-de ser estabilizada 

através de medidas de carácter monetário e financeiras apropriadas, ao invés 

dos monetaristas para quem não havia razões que justificassem a intervenção 

do Estado na actividade económica. 

 

A Modigliani fica a dever-se uma reformulação particularmente importante 

da teoria dos efeitos negativos dos empréstimos públicos sobre a actividade do 

sector privado, que, ao conferir uma especial atenção aos efeitos de longo 

prazo, analisou as condições em que tem lugar a transferência de ónus entre 

gerações, confirmando não se tratar de uma consequência necessária da 

                                                 
120 Cf., Alvin Hansen, Fiscal policy and business cycles, London-New York, Allen & Unwin, 1941. 
121 Cf., Abba Lerner, Functional Finance and the Federal Debt, Social Research, Fevereiro de 1943, pp.38 
e ss. 
122 Cf., Jacques Spindler, Macro-économie et finances publiques, ob. cit.,pp. 22 e ss., sobre o modelo IS – 
LM e o activismo das finanças públicas; W. Baumol, The transactions demand for cash: an inventory 
theorie approach, QJE, Novembro de 1952. 
123 Cf., A. Lindbeck, Paul Anthony Samuelson’s Contribution to Economics, Swedish Journal of 
Economics, vol.72, nº 4, Dezembro, reedição de Wood & Woods. 
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simples contracção do empréstimo, antes um efeito que pode ocorrer, ou não, 

consoante as circunstâncias concretas da economia124. 

 

Acresce, ainda, haver Samuelson desviado o debate para uma 

perspectiva normativa ao lançar a moderna teoria dos bens públicos. 

Retomando um trabalho desenvolvido pelos financeiros dos finais do século 

XIX no sentido da caracterização dos bens públicos e da distinção dos bens 

privados, formalizou e explicitou com especial rigor essa fronteira e 

individualização, firmando os respectivos traços identificadores – tratar-se de 

bens consumidos colectivamente, em relação aos quais não existe competição, 

nem possibilidade de eliminar outros consumidores –, ao mesmo tempo que 

definiu qual a afectação de recursos conducente a uma adequada produção 

destes bens e ao desenho de um sistema fiscal justo125. 

 

Mais tarde, o pensamento keynesiano não deixou de ser atacado com 

base em argumentos de haver gerado um aumento significativo da despesa e 

do défice públicos, minimizando a exploração de outras vias. 

 

4. A II Guerra Mundial e os “Anos de Ouro” do Crescimento Europeu 
 

A II Guerra Mundial pôs fim à maior parte dos regimes autoritários que 

haviam instituído formas de capitalismo estatal sob a capa corporativista. No 

entanto, não restabeleceu o Estado liberal, separado da economia126.  
 

Durante a Guerra, nos países envolvidos no conflito foi tempo da 

planificação económica, com o Estado a ocupar-se directamente não só do 

racionamento e da utilização da mão-de-obra e dos recursos, mas também da 

produção, pelo menos nos sectores imediatamente associados às 

                                                 
124 Cf., Franco Modigliani, Long Run Implications of Alternative Fiscal Politics and the Burden of the 
National Debt, Ec. Journal LXXI, 1961, pp. 730 e ss. 
125 Cf., Eduardo Paz Ferreira, Ensinar Finanças Públicas numa Faculdade de Direito, ob. cit., p. 98. 
126 Como refere, Diogo Freitas do Amaral, Direito Administrativo, ob. cit., pp. 83, a mobilização económica 
para a II Guerra, a falta de mão-de-obra, a penúria de bens, as necessidades da indústria militar, o 
controlo do comércio externo, bem como o próprio conflito, contribuíram para o ressurgimento das 
práticas e dos mecanismos de puro dirigismo económico. Um dirigismo que só o espírito de salvação 
nacional impediu o confronto com bolsas de resistência do foro ideológico, como defende Avelãs Nunes, 
Os Sistemas Económicos, FDC, Separata do Bol.Cien.Econ. vol. XVI, pp. 82 e ss. 
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necessidades bélicas. Deste modo, foram tempos que redundaram no claro e 

inevitável fortalecimento e empolamento do sector público127. 

 
Nos países mais directamente atingidos pelo conflito foi um período de 

reconstrução e de controlo “anormal” do Estado sobre a economia. De facto, a 

instabilidade e a depressão foram os factores que contribuíram para o reforço 

do dirigismo de guerra, provocando o aumento significativo da despesa pública, 

acompanhado do agravamento dos impostos e do recurso ao empréstimo 

público. Uma situação que, regressado o tempo da normalidade, em um 

cenário de depressão, o efeito de deslocação conduziu de novo à verificação 

do teorema Peacok-Wisemann e, assim, à consequente aceitação de níveis de 

despesa pública superiores aos do tempo anterior ao conflito. 

 

O após-guerra trouxe igualmente a constituição de grandes sectores 

públicos empresariais, em consequência de situações herdadas de antes da 

guerra (Itália) ou da nacionalização de empresas industriais e financeiras 

(Áustria, Grã-Bretanha), a par dos serviços públicos personalizados.  

 

Então, a expansão da produção directa de bens e serviços e as políticas 

económicas de estabilização e redistribuição conjugaram-se não só com 

elevadas despesas militares, que o reforço do bloco socialista e a Guerra Fria 

não permitiram reduzir, mas também com as crescentes despesas de fomento 

económico. E a necessidade de políticas de desenvolvimento e transformação 

estrutural puseram em evidência o carácter imprescindível de uma pujante 

intervenção pública128. 

 

Por seu turno, a circunstância de a vitória ter sido obtida pelos Aliados 

colocou no lado das democracias toda uma série de países socialistas. Deste 

modo, mesmo os países não directamente socializados lançaram mão a 

instrumentos típicos da economia socialista, verificando-se a adopção de 

medidas híbridas, simultaneamente de liberalismo e socialismo, tendo quase 

                                                 
127 Cf., Alan Milward, War, Economy and Society, 1939-1945, Berkeley, University of California Press, 
1977, pp. 69 e ss. 
128 Cf., António L. Sousa Franco, Manual de Finanças Públicas e Direito Financeiro, ob. cit., pp.459 e ss. 
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todos os Governos combinado, sucessiva ou simultaneamente, orientações 

políticas de um e outro tipo como consequência de alternância de poder129. 

 

Nesta medida, o aumento da dimensão do sector público, justificado pelas 

ideias de socialização e recuperação da economia, bem como a alteração dos 

critérios de intervenção, constituíram duas características marcantes do após-

guerra, com o comando financeiro a conhecer dimensões e extensão 

inusitadas, orçamentos significativos e pesados impostos130. 

 

Tratou-se, afinal, de um manifesto alargamento do político face à 

sociedade, com correspondência na valoração da dimensão das tarefas do 

Estado na efectivação das condições materiais e objectivas potenciadoras da 

realização do indivíduo.  

 
Mas a Guerra e o duro período que se lhe seguiu funcionaram como os 

verdadeiros motores de todas as mudanças e de todas as rupturas131. 

 

Depois de estabelecida a paz, assistiu-se ao florescimento de projectos de 

cooperação intergovernamental, um conceito até aí quase exclusivamente 

reservado às ciências sociais mas que, apropriado pelo pensamento político, 

passou a corporizar o novo paradigma do diálogo interestadual do mundo 

moderno, traduzindo uma forma inovadora de relacionamento entre os 

Estados, susceptível de fazer valer os mecanismos de solidariedade no estrito 

respeito das soberanias nacionais132. 

 

E foi com este figurino que, sob o impulso norte-americano, no período do 

após-guerra nasceram as organizações internacionais e o acordo 

                                                 
129 Cf., M. Byé, Relations Économiques Internationales, Paris, Economie Appliquée, vol. III, pp. 45 e ss.  
130 Cf., António L. Sousa Franco, Manual de Finanças Públicas e Direito Financeiro, ob. cit., p. 502. 
131 Com uma visão estratégica idêntica à que, em 1914, havia levado Roosevelt e Churvhill a acordarem 
na preparação das instituições económicas internacionais para a paz e subscreverem a Carta do 
Atlântico, também o mundo capitalista assumiu como tarefas prioritárias do segundo após-guerra a 
reconstrução da Europa, a definição de um futuro quadro de relacionamento entre os Estados e a criação 
de uma ordem económica internacional, como sublinha Gunnar Myrdal, Une Économie Internationale, 
Paris, PUF, 1958, pp. 34 e ss. 
132 Cf., Ramón Tamames, Estrutura da Economia Internacional, Lisboa, Publicações Dom Quixote, 
Universidade Moderna, nº 28, 1977, pp. 59 e ss.; Paulo de Pitta e Cunha, Integração Europeia. Estudos 
de Economia, Política e Direito Comunitário, Lisboa, INCM, 1993, pp. 65 e ss. 
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institucionalizado que consubstanciaram os pilares da nova ordem económica 

internacional.   

 

Desta forma, num cenário de devastação, com a Europa economicamente 

arrasada, sem reservas de ouro, uma inflação muito elevada e um aparelho 

produtivo debilitado que estivera durante seis anos ao serviço do esforço 

militar, a comunidade internacional, após haver experimentado os efeitos 

negativos tanto da ausência de uma disciplina monetária, como do 

proteccionismo que a guerra havia reforçado, apostou na reconstrução da 

economia europeia133. 

 

Então, a associação das capacidades e energias nacionais dos Estados 

europeus com o Plano Marshall, um instrumento da Guerra Fria que os 

Estados Unidos fizeram depender da criação de laços de uma cooperação 

intergovernamental efectiva, permitiu a reconstrução do aparelho produtivo 

europeu, o pagamento das importações e o fomento das exportações134.  

 

De igual forma, sob o impulso norte-americano a conferência de Bretton 

Woods teve essencialmente por finalidade consagrar uma ordem económica 

liberal, que viesse substituir as políticas autárcicas que tinham conhecido um 

grande desenvolvimento no período entre as duas guerras135.  

 

Neste quadro, foi com um carácter prioritário que se criaram as condições 

não só para promover a criação de um sistema monetário internacional e a livre 

convertibilidade das moedas, repondo um padrão, prevenindo desvalorizações 

cambiais competitivas e promovendo a segurança e a confiança nas relações 

monetárias internacionais, mas também para facilitar o investimento de capitais 

produtivos, acelerando a restauração das economias destruídas pela guerra e, 

                                                 
133 Cf., Franco Cotula, La Riconquista della stabilità tra sviluppo e vincolo esterno (1946-1963), in: Stabilità 
e sviluppo negli anni cinquenta, Roma, Editori Laterza, 2000, pp. 6 e ss. 
134 Cf., J. Bradford de Long e Barry Eichengreen, The Marshall plan: history’s most successful structural 
adjustment program, London, Centre for Economic Policy Research. 1992, pp. 13 e ss.; B. Eichengreen, 
Europe’s post-war recovery, Cambridge, Cambridge University Press, 1995, pp. 46 e ss. 
135 Cf., J. A Lesourd e C. Gérard, Histoire Économique des Siècles XIX eme et XX eme, ob, cit., pp.203 e 
ss. 
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ainda, regular o comércio internacional livre e assente em relações 

multilaterais.  

 

Tratou-se, afinal, das grandes iniciativas corporizadas pelo FMI136, pelo 

BIRD137 e pelo GATT (em substituição da organização do comércio)138139. 

 

Nos anos cinquenta, a paz combinou-se com uma conjuntura de 

estabilidade económica, tendo as economias mais atingidas pela guerra 

recuperado mais rapidamente do que era previsível, tornando possível a alguns 

países o regresso a políticas de inspiração liberal. 

 
Mas o reforço dos sistemas de economia de mercado não significou nem 

o abandono de políticas activas de despesas públicas, nem a recusa de 

estratégias orçamentais. Significou antes, e de forma nítida, que voltou a 

confiar-se ao mercado a realização do crescimento económico. E, neste 

cenário, o Estado passou a coordenar todos os domínios e sectores140. 

 

                                                 
136 A edificação do SMI teve um acto de nascimento preciso: os estatutos do FMI, adoptados na 
Conferência de Bretton Woods, em 1944. Com o dólar norte-americano como o “pivot” do padrão divisas-
ouro – reflexo da titularidade norte-americana de 2/3 das reservas mundiais de ouro monetário – e a 
funcionar simultaneamente como moeda de reserva, de intervenção e de pagamentos, e um sistema de 
câmbios fixos, através de uma relação fixa de valor, o SMI foi concebido para as economias de mercado, 
afastando deste modo qualquer participação dos países do bloco comunista. A este propósito, Denise 
Flouzat, Économie contemporaine. Les phénomènes monétaires, tome 2, Paris, Thémis, PUF, 1976, pp. 
438 e ss.; Raymond Barre e Frédéric Teulon, Économie Politique, ob. cit, tome 2, pp. 643 e ss.; Kenneth 
W. Dam, Le système monétaire international : les règles du jeu, Paris, PUF, 1985, 8 e ss.; Michael Bordo, 
The Bretton Woods International Monetary Systems : A Historical Overview, in : A Retrospective on the 
Bretton Woods Systems, Chicago, Chicago University Press, 1993, 56 e ss.;  W. Stanley Black, 
International Money and International Monetary Arrangements, in: Handbook of International Economics, 
Amsterdam, North-Holland, 1985, pp. 56 e ss.   
137 Como atestam Manuel Lopes Porto e Victor Calvete, O Grupo Banco Mundial, in: Organizações 
Internacionais, Lisboa, Fundação Gulbenkian, 1999, pp. 510 e ss., tratou-se do primeiro alicerce do Grupo 
do Banco Mundial, cuja criação terá ficado a dever-se ao empenhamento pessoal de Keynes nos 
trabalhos da Conferencia e à fórmula engenhosa encontrada, através de capital subscrito, mas não 
exigível senão em determinadas circunstancia, facto que fez com que a instituição viesse a representar 
um esforço financeiro de dimensões relativamente reduzidas para os Estados membros. 
138 Como assinalam Raymond Barre e Frédéric Teulon, Économie Politique, ob. cit., pp. 617 e ss., em 
1947, superados alguns percalços e acidentes de percurso, a institucionalização do GATT apostou na 
dinamização do comércio internacional, completando a fisionomia da futura ordem internacional. Tratou-
se de um acordo institucionalizado aceite com vocação transitória pelas Partes Contratantes, facto que 
não foi impeditivo da sua existência até 1995, altura em que, finalmente, surgiu a OMC na sequência da 
Ronda do Uruguai. A este propósito, Paulo de PItta e Cunha, Integração Europeia. Estudos de Economia, 
Política e Direito Comunitário, ob. cit., pp.125 e ss; Edgar Jones, The Fund and the Gatt, F&D nº 9, 1972, 
pp. 30 e ss. 
139 Então, paralelamente, a OECE deu corpo à cooperação económica entre os Estados da Europa 
Ocidental, com o pretexto de gerir o Plano Marshall, enquanto que o Conselho da Europa e a NATO 
visaram servir de suporte à coopreração política e militar entre eles.  
140 Cf., Franco Cotula, La Riconquista della stabilità tra sviluppo e vincolo esterno (1964-1963), ob. cit., pp. 
68 e ss. 
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Então, assistiu-se à generalização do planeamento económico e das suas 

técnicas de execução. Ensaiado com a reconstrução económica, como 

instrumento essencial para orientar e distribuir os recursos do Plano Marshall, o 

planeamento teve na década de cinquenta a função de conduzir o fomento das 

economias nacionais141. 

 

Um dos traços característicos do capitalismo prevalecente na 

generalidade dos países foi justamente o enorme aumento da influência das 

autoridades públicas na gestão do sistema económico, a que acrescia a 

redução do poder do mercado como instrumento de dinamização e regulação 

da economia. Deste modo, a área da acção pública passou a constituir uma 

instância privilegiada para o equilíbrio de forças entre as duas esferas mediante 

uma profunda ampliação do papel do Estado na satisfação de necessidades 

sentidas pela colectividade. 

 

As alterações do papel económico do Estado reflectiram-se no 

crescimento do peso da despesa pública no produto nacional, comprovando a 

lei de Wagner, sendo uma das razões desse aumento a necessidade de uma 

crescente regulação da economia, não só pela sua maior complexidade, mas 

também pela tendência monopolista, que obrigou o Estado a tomar conta de 

sectores importantes de fomento económico142. 
 
De facto, foi um período em que o Estado nunca abandonou a actividade 

produtiva, fazendo-o através de empresas públicas, com métodos próximos 

dos das empresas privadas, e cuja multiplicação contribuiu de forma 

significativa para o aumento do património público. De igual modo, também a 

revolução tecnológica, operada a partir da II Guerra em consequência do 

conflito e do esforço de investigação e produção por ele gerados, atendendo ao 

elevado investimento requerido, contribuiu de forma decisiva para chamar o 

                                                 
141 Tratou-se de planos com carácter imperativo para o sector público e meramente indicativo para a 
iniciativa privada, através dos quais o Estado, na observância dos princípios da economia de mercado, 
procurava motivar e estimular a iniciativa privada quer através da respectiva integração nas grandes 
opções da economia nacional, quer de apoios preferenciais. 
142 Cf., António L. Sousa Franco, Manual de Finanças Públicas e Direito Financeiro, ob. cit., pp.494 e ss. 
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Estado ao desempenho de uma posição-charneira no âmbito da actividade 

económica.  

 
Tal como havia acontecido antes da Guerra com a recuperação da 

Grande Depressão, a prosperidade pareceu de novo incindivelmente associada 

à união do Estado com a economia. 

 
Acresce que, no segundo após-guerra, as áreas sociais mereceram do 

Estado uma atenção muito especial: primeiro, em resposta aos problemas de 

ordem social e económica da reconstrução e, depois, durante o período de 

forte crescimento e prosperidade dos “anos de ouro”, para satisfação das 

necessidades decorrentes da crescente complexidade da civilização 

industrial143.  

 

Com uma diversificada agenda social, o Estado de Bem-Estar passou a 

usar o orçamento para a cobertura de riscos sociais mediante um amplo e 

prevalecente sistema público de segurança social, bem como para o 

desenvolvimento de políticas sociais de saúde, assistência e educação144. À 

data, esta foi indiscutivelmente a função mais característica e dominante do 

sistema financeiro público145.  

 
No tocante à Administração pública, mais do que uma simples alteração 

de carácter quantitativo, passou a assistir-se a uma transformação qualitativa, 

como reconhecem Dupuis e Guédon146., que implicou a evolução de uma 

                                                 
143 Cf., Diogo Freitas do Amaral, Direito Administrativo, ob. cit., pp.29 e ss. Neste período do Estado 
Social, os fins do Estado colocados a cargo da Administração pública foram essencialmente relacionados 
com as necessidades colectivas de segurança, bem-estar económico e social e de cultura. 
144 Valia a máxima de Lord Beveridge: “If for the warfare, why not for welfare? “, como refere Henri Denis, 
Histoire de la Pensée Économique, Paris, PUF, 1987, p. 652. 
145 Como assinala Norman Johnson, The Welfare State in transition.The theory and practice of Welfare 
pluralism, London, Wheatsheaf Books, 1987, pp.15 e ss., os esquemas privados de protecção social de 
natureza individual, familiar e associativa cederam perante a nacionalização da política social e o 
protagonismo ao sector público, tendo este intervencionismo público nas áreas sociais sido acompanhado 
da correspondente demissão do sector privado, uma situação que viria a inverter-se na década de 
setenta, num cenário marcado pela impotência financeira do Estado e pela crise do sistema público de 
segurança social. No mesmo sentido, Christopher Pierson, Beyond the Welfare State? The New Political 
Economy of Welfare, Cambridge Polity Press, 1991; Didier Renard, Les Trois Naissances de l’État-
Providence, RFECP nº 94, 2000, pp. 19 e ss. 
146 Desse modo, se a Administração do Estado liberal se havia concentrado no “laissez-faire”, a 
Administração do Estado Social propôs-se “faire elle-même”, como referem Georges Dupuis e Marie José 
Guédon, Droit Administratif, 3ª ed., Paris, Armand Colin, 1991, pp.338 e ss.  
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Administração de pura execução da lei para uma Administração de prestação, 

com um papel central na gestão dos recursos nacionais 

 

Nos finais da década, o abrandamento do crescimento do produto 

nacional, acompanhado da alta geral de preços, provocou na maioria dos 

países europeus reacções relativamente descoordenadas e hesitantes. 

 

Então, devia lançar-se mão de novo a medidas anti-inflacionistas típicas 

da depressão, nomeadamente o agravamento de impostos, em especial 

progressivos, para provocar a absorção da liquidez? Ou, preferencialmente, 

impunha-se recorrer a políticas monetárias, atendendo a que o agravamento 

dos impostos e a redução do desequilíbrio orçamental não haviam produzido 

um grande efeito nas conjunturas inflacionistas? 

 

A simples colocação do problema nestes termos dilemáticos reflectiu o 

início da perda de pé das teses keynesianas e a consequente contestação do 

primado do desequilíbrio orçamental como remédio de todos os males, face a 

uma afirmação ainda incipiente do retorno às teses neoclássicas de pendor 

monetarista147.  

 

De facto, começaram a erguer-se vozes no sentido da crítica à 

subalternização a que haviam sido votadas pelos keynesianos as políticas 

monetárias, configurando uma oposição que veio a ganhar uma nova 

consistência teórica com o importante contributo de Milton Friedman e da 

Escola de Chicago, focando a necessidade de controlar o crescimento da 

massa monetária de modo a não ultrapassar certas metas anuais148. 

 

 

 

                                                 
147 Ao dilema, o Relatório Radcliffe deu uma prudente resposta salomónica: tratando-se de duas políticas 
indissociáveis, havia que recorrer a uma e a outra conforme as circunstâncias, tanto no referente aos 
meios, como quanto aos objectivos. E em caso de incompatibilidade de objectivos, então cumpria aos 
Governos realizar um tipo de política de alternância da travagem e da aceleração, que, quanto mais 
rápida fosse, menor o risco de cair no excesso de uma ou de outra. Foi o prenúncio das políticas 
posteriormente denominadas de “stop-and-go”.  
148 Cf., António L. Sousa Franco, Manual de Finanças Públicas e Direito Financeiro, ob., cit., p. 472. 
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5. O Advento da Integração Europeia 
 

A década de cinquenta foi ainda marcada pelo arranque do processo de 

integração europeia, realizando a “substituição dos equilíbrios nacionais 

estabelecidos em cada nação europeia pelo novo equilíbrio de um conjunto de 

nações europeias, que se julga mais favorável e se crê estabelecido em seu 

proveito”149. 

 

A Guerra havia mostrado que a Europa não podia sobreviver sem enterrar 

em definitivo a “engrenagem política e militar do apocalipse”, de que fala 

Kissinger150. Mas também não deixara dúvidas quanto à incapacidade do 

“Concerto Europeu” para continuar a responder satisfatoriamente aos 

condicionalismos e às exigências da nova ordem política e económica em 

gestação 151 152. 

 

Neste contexto, o Benelux, como um espaço sucedido de integração, 

marcou o sentido do Plano Schuman, a verdadeira Carta Fundadora da Europa 

Comunitária153. Então, na concepção de Monnet-Schuman, o federalismo foi 

abertamente assumido em termos de transferência de soberania e de 

constituição, a prazo, dos Estados Unidos da Europa. Reconhecia-se que as 

nações soberanas do passado se haviam tornado demasiado pequenas para o 

                                                 
149 Cf., François Perroux, L’Europe sans Rivages, Paris, PUF, 1954, p. 419. 
150 Como refere Henry Kissinger, Diplomacia, Lisboa, Ed. Gradiva, pp.143 e ss, que havia conduzido ao 
paradoxo de 1914 e, mais tarde, ao advento do nazismo e à deflagração do segundo conflito mundial. 
151 Segundo Dusan Sidjanski, O Futuro Federalista da Europa, Lisboa, Ed. Gradiva, 1996, a Guerra 
introduzira um novo leque de variáveis, tendo por isso suscitado reticências quanto à eficácia e 
adequação da via até aí trilhada: por um lado, pela nova dimensão adquirida pelos países europeus e, por 
outro, pela manifesta necessidade de definir, organizar e defender os interesses europeus – pelo menos o 
seu núcleo-duro –, tornados comuns e considerados como tal no contexto político mundial. A este 
propósito, cf., Paulo de Pitta e Cunha, Direito Europeu. Instituições e Políticas da União, Coimbra, 
Almedina, 2006, pp.16 e ss. 
152 Como reconhece Fausto de Quadros, Direito da União Europeia, Coimbra, Almedina, pp. 25-27, até 
então a comunidade internacional havia conhecido apenas relações jurídicas interestaduais, com o 
primado da coordenação horizontal das soberanias dos Estados. Todavia, em 1946, Churchill tinha 
lançado um veemente apelo à reconciliação franco-alemã e convidado à criação dos “Estados Unidos da 
Europa”, incitando os países europeus a participarem na nova organização política regional. Um discurso 
com um reflexo imediato na criação da União Europeia dos Federalistas, de que saiu mais adiante o 
Movimento Europeu, tendo uns meses depois saído claramente reforçada com a conditio de que os 
Estados Unidos fizeram depender a atribuição do auxílio económico-financeiro consubstanciado no Plano 
Marshall. 
153Mais tarde, a experiência da união aduaneira do Benelux veio a constituir um verdadeiro laboratório da 
criação das Comunidades Europeias. Cf., Stephen Martin, The Construction of the Europe – Essays in 
Honour of Emile Noël, London, Klunien Academic Publishers, 1994. 
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mundo de após-guerra, tendo deixado de fornecer o quadro adequado à 

resolução dos problemas com que se viam confrontadas154.  

 

Deste modo, uma vez superadas as reticências suscitadas pelo “milagre 

alemão”, ficaram definitivamente reunidas as condições políticas para a França, 

Alemanha, Itália e os países do Benelux acordarem no nascimento da CECA, 

propondo-se evitar o regresso dos “velhos demónios” de que falava Jean 

Monnet155156.  

 

Qual primeiro pilar de um esquema complexo, a novel Comunidade, forma 

mista de integração política – patente no carácter supranacional da Alta 

Autoridade – e de integração económica vertical, constituiu-se como a entidade 

para gerir os sectores do carvão e do aço, propondo ser o início da construção 

progressiva da Europa através de sucessivas delegações se soberania pelo 

mecanismo de “spill-over” De facto, neste âmbito, os Governos deviam estar 

preparados para proceder à transferência dos “suplementos de soberania” 

necessários à formação de uma autêntica União Europeia, evidência da 

integração política num contexto federal157. 

 

Após a Conferência de Messina haver reposicionado a integração 

europeia no terreno económico, superando o fracasso da CED e da CPE, a 

                                                 
154 Cf., P. Bairoch, Economics and World History – Mythes and Paradoxes, New York, Harvester 
Wheatsheaf, 1993, pp. 22 e ss. 
155 Na CECA revelou-se a visão neofuncionalista de um processo de integração confinado a áreas 
limitadas da vida económica, mas dotado de um dispositivo institucional caracterizado pela 
supranacionalidade e vocacionado para o alastramento a toda a economia. Porém, a experiência da 
primeira Comunidade foi incapaz de desencadear um processo automático de ascensão ao patamar da 
integração política, assistindo-se ao malogro das experiências da CED e da CPE. Neste sentido, Paulo de 
Pitta e Cunha, O Movimento Europeu, in: Integração Europeia. Estudos de Economia, Direito e Política 
Comunitários, Coimbra, Almedina, 1993, pp.51e ss.; Bela Balassa, Teoria da Integração Económica, 
Lisboa, Clássica Editora, 2ª ed.,1961, pp. 24 e ss.; Richard, Baldwin, Towards an Integrated Europe, 
London, Centre of Economic Policy Research, 1994, pp. 14 e ss. 
156 A actividade das Comunidades Europeias assumiu desde a CECA, uma importante projecção externa, 
expressa desde logo pelo artigo 6º do Tratado de Paris que, além de haver consagrado a personalidade 
jurídica da Comunidade, acrescentou a essa consagração a explicitação de que a organização gozaria 
nas relações internacionais “da capacidade jurídica necessária para exercer as suas funções e alcançar 
os seus objectivos”. Uma projecção externa que se acentuou com a criação da CEE e da CEEA. Cf., Luís 
Máximo dos Santos, A Participação da Comunidade Europeia na Organização Mundial do Comércio, in: 
Em Torno da Revisão do Tratado de Maastricht, Coimbra, Akmedina, 1997, pp.161 e ss.; Rogelio Pérez-
Bustamante e Jean Manuel Uruburu Coisa, História da União Europeia, Coimbra, Coimbra Editora, 2004, 
pp. 46 e ss. 
157 Cf., Paulo de Pitta e Cunha, O pendor federal da Integração, a União Europeia e o Mercosul, in: A 
Integração Europeia no Dobrar do Século, Coimbra, Almedina, 2003, pp.24 e ss; A União Europeia e a 
Concepção do Estado Regulador, in: Direito Europeu, ob. cit., pp. 317 e ss.; R Baldwin e C. Wyplosz, The 
Economics of European Integration, London, McGraw-Hill, 2004, pp. 34 e ss. 
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Comissão Spaak propôs a criação da CEE e da CEEA e a Declaração 

Schuman, qual cartilha do projecto europeu, enunciou os contornos do 

processo de integração: um processo gradual, dialéctico e arbitrado por um 

pragmatismo flexibilizante, para o qual cada etapa devia corresponder 

simultaneamente a um ideal e a uma necessidade158. 

 

Então, na década de cinquenta foram lançadas as três Comunidades 

Europeias, como um sistema sui generis que combinou elementos de 

cooperação intergovernamental e elementos federais, vindo a ganhar 

definitivamente preponderância uma concepção comunitária das relações entre 

os Estados assente na solidariedade, por contraposição ao individualismo, que 

visava a criação de um espaço de integração entre os países membros159160. 

 

À data, inspirando-se na concepção neo-liberal quanto às vantagens do 

alargamento dos mercados e do estímulo da concorrência, a CEE teve por 

base a criação da união aduaneira e do mercado comum, como os pilares 

fundadores do modelo originário da integração económica, construídos através 

de medidas de integração liberal ou negativa, orientadas para a supressão de 

obstáculos às relações económicas entre os espaços nacionais161. Da mesma 

altura o projecto de criação da PAC, enquanto um primeiro ensaio da 

integração positiva ou concertada, que acabou, mais tarde, a ter na construção 

da UEM o exemplo mais marcante. 

 

                                                 
158 Cf., Robert Schuman, Pour l’Europe, Paris, Ed. Nagel, 1963, pp. 202-203. 
159 Para o Vaticano, a assinatura dos Tratados da CEE e da CEEA em Roma foi um tributo à pátria dos 
valores do humanismo cristão comuns aos povos europeus e teve o significado de um símbolo e de uma 
promessa. Na visão norte-americana, os tratados representaram uma nova etapa no caminho para a 
integração da Europa. Uma leitura realista dificilmente pode deixar de reconhecer a assinatura dos 
Tratados correspondeu à criação da Europa possível. Mas, como disse Jacques Delors, “Foi a reunião do 
entusiasmo e do nascimento de um sonho. O grande sonho europeu”. 
160 Como assinala V. Constantinesco, La Constitution économique de la CEE, RTDE nº 4, 1977, pp. 252 e 
ss., a CEE surgiu como uma organização internacional de integração económica regional, muito embora 
dela não estivessem arredados objectivos de integração política, com uma constituição económica 
assente em certos princípios, uns de índole jurídico-económica – unidade de mercado, liberdade de 
circulação, concorrência efectiva –, outros de carácter predominantemente jurídico-político – como, 
solidariedade, não discriminação e proporcionalidade. Assim, se a integração económica europeia 
implicou a redução da capacidade de orientação nacional autónoma da economia, ela não deixou de ser 
uma expressão do construtivismo económico. 
161 Cf., Bela Balassa, Teoria da Integração Económica, Lisboa, Clássica Editora, 2ª edição, pp.14 e ss.; 
Paulo de Pitta e Cunha, Conceito de Integração Económica Internacional, in : Integração Europeia, 2ª ed., 
Coimbra, Almedina, 2004, pp. 139 e ss. 
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À data, foi possível encontrar no Tratado de Roma as bases de uma 

constituição económica europeia, resultado basicamente do enunciado de 

objectivos que corresponderam a uma opção real por um modelo económico 

concreto162. Porém, pela escassez de meios, o Tratado originário foi ainda 

insusceptível de semelhante consideração, que veio, no entanto, a afirmar-se 

paulatinamente163. 

 

Os anos sessenta, por sua vez, desenvolveram-se em um contexto 

marcado por uma situação económica internacional de uma estabilidade sem 

paralelo e taxas de crescimento económico sem precedente histórico. Assim, a 

década representou claramente o pico dos “anos de ouro”, com o crescimento 

do sector público a constituir uma realidade insofismável164.  

 

Aliás, para esta expansão contribuiu a firme convicção de que do aumento 

do sector público dependia a criação de condições para um crescimento 

económico sustentado e a melhoria do nível de vida, mediante a provisão de 

equipamentos colectivos e outros elementos de capital social e humano 

capazes não só de aumentarem a produtividade e o bem-estar, mas também 

de reforçarem a equidade social e a estabilidade política165. 

 

Então, era ainda dominante a crença no sector público para estimular o 

crescimento económico global e, bem assim, na respectiva capacidade de 

autofinanciamento. Deste modo, estava dispensado o recurso a receitas 

suplementares e afastada a possibilidade de esse crescimento poder constituir 

um foco perturbador das relações entre os sectores público e privado. 

 

Tratou-se de uma evolução conforme ao paradigma de regulação 

macroeconómica através da procura, que atribuiu à despesa pública e à 

                                                 
162 Neste sentido, Eduardo Paz Ferreira, Direito da Economia, Lisboa, AAFDL, 2001, p. 145. 
163 Cf., Wolf Sauter, The Economic Constitution of the European Union, Col.J. Eur. Law vol. 4, 1998, pp.27 
e ss. 
164 Uma situação e que dá testemunho Scipione Guarrascino, Storia degli ultimi sessant’anni. Dalla guerra 
mondiale al conflitto globale, Milano, Bruno Mondadori, 2004, pp.107 e ss. 
165 O aumento do envolvimento do Estado na economia implicou uma crescente interpenetração entre 
ambos, de tal modo que no livro “The New Industrial State”, J. K. Galbraith sustentou que a imbricação 
entre o Estado e a economia constituía uma condição essencial do moderno “Estado industrial”. 
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política fiscal um papel crucial para a manutenção da actividade económica 

próxima do pleno emprego166.  

 

Na verdade, só mesmo semelhante optimismo parece ter justificado que 

durante esse período não tenham sido questionados nem o papel do sector 

público, nem as repercussões económicas da sua dimensão crescente. 

 

É certo que se reconheceram as dificuldades com que a expansão do 

sector público confrontava os poderes públicos, em especial quando se tratava 

de ajustar dos níveis da fiscalidade e da despesa pública às exigências da 

política orçamental. Todavia, então entendeu-se ser importante, senão mesmo 

vital, o reforço do consenso social que envolveu a acção económica do Estado 

em numerosos domínios. Daí que qualquer intenção de travar a dimensão do 

sector público se tenha mostrado corresponder a uma pretensão de duvidosa, 

para não dizer mesmo impossível, exequibilidade. 

 

Nestes moldes, seguindo o caminho encetado nos anos anteriores, a 

década de sessenta correspondeu de igual forma a um período de manifesto e 

acentuado empolamento e consolidação do sector público, que passou a 

absorver entre 30 a 50% do rendimento nacional167. 

 

Desta forma, o aumento de dimensão do sector público, motivado pelas 

ideias de socialização e recuperação das economias, bem como a alteração 

dos critérios de intervenção pública constituíram duas características 

significativas do período. A ordenação da actividade económica tornou-se mais 

restritiva para a iniciativa privada, a intervenção pública passou a ser 

constante, diversificada e muito intensa, e a actuação pública mais dinâmica e 

preponderante168.  

                                                 
166 Cf., Le Rôle du Secteur Public, Revue Économique de l’OCDE nº 4, 1985, p. 24. 
167 Cf., António L. Sousa Franco, Finanças Pública e Direito Financeiro, ob. cit., vol. I, p. 63. 
168 Como reconhece Sousa Franco, Manual de Finanças Públicas, ob. cit., pp., 460 e ss., foram anos que 
se mostraram particularmente favoráveis quer à existência de um significativo sector público que de 
uniforme se tornou múltiplo e plural, quer à compressão, admitida, do sector privado. Deu-se então um 
marcante e decisivo abandono da pura abstenção em benefício do mais puro decisionismo público, sendo 
o traço determinante da evolução registada a significativa alteração do relacionamento entre o Estado e a 
economia, com o primeiro a granjear um maior peso e as formas de intervenção a serem quantitativa e 
qualitativamente diversas das prosseguidas até então. 
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No domínio financeiro, a tónica manteve-se na constância das políticas de 

crescimento, cujo contributo foi diversificado, tendo guardado como objectivos 

primordiais a expansão, o pleno emprego e a satisfação de necessidades de 

natureza social. Então, ultrapassada a recuperação económica por meados da 

década anterior, começaram não só a florescer novos ramos industriais e 

serviços, mas também a operar-se a crescente internacionalização das 

transacções e a expansão das empresas multinacionais169. 

 

Os anos sessenta confirmaram ainda o início da mudança entrevista 

aquando da crise de 1958, passando a assistir-se à acentuação da importância 

das políticas monetárias e à defesa de uma nova teoria quantitativa da moeda: 

um esboço da contestação do pensamento keynesiano e da consequente 

reabilitação da regra do equilíbrio orçamental. Deste modo, delinearam-se 

progressivamente tentativas de canalizar as políticas financeiras para os 

automatismos “naturais”, diminuindo, senão mesmo travando, o crescimento do 

sector público170.  

 

No panorama internacional, com a acessão de muitas ex-colónias à 

independência deram-se os primeiros passos para o começo de uma acção 

mundial integrada em prol do desenvolvimento. Mais concretamente, sob os 

auspícios das Nações Unidas foi declarado o primeiro Decénio do 

Desenvolvimento171, tendo ficado de imediato evidente a necessidade de criar 

uma organização internacional para examinar os problemas do 

desenvolvimento e a sua estreita articulação com o comércio mundial172  

                                                 
169 Cf., P. T. Ellsworth, The International Economy, New York, MacMilllan, 1976, pp. 201 e ss. 
170 Cf., António L. Sousa Franco, Manual de Finanças Públicas e Direito Financeiro, ob. cit., pp. 473 e ss. 
No mesmo sentido, E. S. Kirschen, Economic policy in our time, vol. I, Columbia University, 1966, pp.98 e 
ss.; Saint-Geours, La économie des principaux pays industriels de l’Occident, Paris, 1969, pp. 215 e ss. 
171 Sobre os esforços das Nações Unidas, Mario Giuliano, Les Nations Unies et le nouvel ordre 
économique international, Milano, Giuffrè, 1978; Jean Touscoz, Les Nations Unies et le Droit International 
Économique, Coloque de Nice, Droit International et Politiques Économiques aux Nations Unies, Paris, 
Pédone, 1986, pp. 21 ss. 
172 Desde o nascimento que as UNCTAD’s se propuseram a promoção de um diálogo institucionalizado 
entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento, que, no entanto, veio a traduzir-se, na maior parte 
das vezes, em autênticos “diálogos de surdos”. Todavia, as UNCTAD’s, rodeadas de polémica quanto ao 
efectivo contributo para a resposta à problemática Norte-Sul, tiveram, em nosso entender, um papel 
assinalável não só pelo esforço de consciencialização do problema do desenvolvimento, mas também 
pela sua permanente inscrição nas agendas políticas internacionais. Porém, desde a UNCTAD de Manila 
que se tem continuado a perseguir o objectivo da criação de uma NOEI. No mesmo sentido, Jerzy 
Makarczyk, Principles of a new international economic order: a study of international law in the making, 
Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1988, pp. 103 e ss; Marcos Kaplan, Aspectos políticos del diálogo norte-sur, 
REP, Nueva Época nº 33, 1983, pp. 187 e ss.; Jahangir Amuzegar, The North-South Dialogue: From 



 69

No que respeita à integração europeia, volvidos quase vinte anos sobre a 

assinatura do Tratado de Roma, a CEE havia já encetado a criação do 

mercado comum como uma zona comercial assente nas “quatro liberdades”, 

produto da conjugação de vontades políticas inequívocas, expressas na 

introdução de cláusulas de aceleração, resultou uma zona de “laisser-passer”, 

ainda que não uma zona de “laisser-faire”173. 

 

E para concretização deste patamar foram desenvolvidas abordagens 

diferenciadas, demonstrando um maior empenho na integração negativa174, ao 

mesmo tempo que conferido um tratamento assimétrico ao quarteto das 

liberdades de circulação175. 

 
Então, era já patente o propósito da afirmação de uma constituição 

económica europeia, que teve na consagração das liberdades de circulação um 

contributo central, progredindo de forma progressiva com a acção inestimável 

da jurisprudência comunitária176. 

 

Neste contexto, a edificação do mercado comum provocou uma 

verdadeira mudança das regras-do-jogo. A passagem dos mercados nacionais 

a um só mercado comunitário, a aceitação de limitações jurídicas permanentes 

e o estabelecimento de novos centros de decisão antes reservados aos 

poderes nacionais, foram factos que implicaram a génese de novas estruturas 

                                                                                                                                               
Conflict to Compromise, Foreign Affairs, nº 54, 1976., pp. 547 e ss.; Henri Rouille-D’Orfeuil, Le tiers 
monde, Paris, Ed. La Découverte, coll. Repères, 2ª ed., 1993, pp. 35 e ss. 
173 Cf., Jacques Rueff, Une Mutation dans les Structures Politiques. Le Marché Institutionnel des 
Communautés Européennes, REP nº1,1958, pp.7 e ss.; Bela Balassa, Types of Economic Integration, in: 
Economic Integration Worldwide, Regional, Sectoral, London, MacMillan, 1976, pp. 34 e ss.; W. M. 
Corden, Economics of Scale and Customs Union Theory, Journal of Political Economy, vol. 80, nº1, 1972; 
A. El-Agraa e A. J. Jones, The Theory of Customs Union, London, Philip Allan, 1981, pp. 35 e ss. 
174 Estes estádios da construção europeia envolveram medidas de integração negativa, uma tipologia que 
remonta a Tinbergen, como refere Manuel Lopes Porto, Teoria da Integração e Políticas Comunitárias, 
Coimbra, Almedina, 1997, pp.213 e ss., representando, respectivamente, a fusão dos diversos territórios 
aduaneiros num só, com a correspondente abolição dos direitos aduaneiros e encargos de efeito 
equivalente e a proibição de restrições quantitativas e medidas de efeito equivalente e bem assim, a 
definição das liberdades de circulação (trabalho, serviços e capitais), e de que a concorrência constituiu 
um factor essencial no estabelecimento de um verdadeiro mercado comum, nas palavras de Gravalda e 
Parléan, DCA, Paris, LITEC, 1988, pp. 271 e ss.  
175 Cf., Robert Alterman, Le Marché Commun : histoire et grands problèmes, Paris, Éditions Universitaires, 
1971, pp. 34 e ss.; Dennis Swann, A Economia do Mercado Comum, Lisboa, Chaves da Economia, 1970; 
Colette Nème, Economie de l’Union Européenne – Analyse d’un processus d’intégration, Paris, LITEC, 
1994, pp. 16 e ss. 
176 Como reconhece Miguel Poiares Maduro, We, The Court, The European Court of Justice and the 
Economic Constitution,  Oxford, Hart Publishing, 1998. 
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económicas177 E se a integração económica europeia implicou a redução da 

capacidade de orientação nacional autónoma da economia, a verdade é que 

não deixou de ser expressão também de construtivismo económico178. 

 

No mesmo período, a CEE pôs de pé a PAC em obediência ao modelo 

aprovado na Conferência de Stresa. Assim, com um nascimento 

extemporâneo, a primeira política comum, inserida no Tratado de Roma por 

pressão dos poderosos “lobbies” agrícolas franceses, afirmou-se 

reconhecidamente como uma política que, proclamando-se liberal, praticou 

desde sempre um proteccionismo efectivo e financeiramente incomportável, 

alicerçado num mercado que, no plano das relações extra-comunitárias, era 

isolado do mercado mundial e, ao nível intra-comunitário, assentava em 

mecanismos de intervenção pública e preços administrativos179. 

 

Mas o processo de integração acusou a partir de meados dos anos 

sessenta dificuldades que marcaram o ressurgimento do poder dos Estados, 

como ficou evidenciado pela política da “cadeira vazia”, que conduziram à 

afirmação de correntes de pendor intergovernamentalista, considerando, afinal, 

que o nível de integração praticado nas áreas económicas, não se afigurava 

comunicável às zonas da “high politics”, como defende Pitta e Cunha180, 

perante a existência da barreira inultrapassável dos interesses nacionais. 

                                                 
177 Segundo Paulo de Pitta e Cunha, Direito Europeu. Instituições e Políticas da União, ob. cit, p. 95, ao 
motivar a atribuição de uma sensível elasticidade ao princípio da competência funcional das Instituições, 
mercê da conjugação de um sentido ousadamente integracionista da interpretação das decisões do 
Tribunal de Justiça com a activação das possibilidades evolutivas previstas no próprio Tratado de Roma, 
a criação do mercado comum estimulou ainda a jurisprudência europeia a abrir novos horizontes ao 
processo comunitário, compensando, em certa medida, as incapacidades reveladas pelas instituições 
europeias. Neste sentido, Robert Alterman, Le Marche Commun: histoire et grands problèmes, Paris, 
Éditions Universitaires, 1971, pp. 45 e ss.  
178 Por analogia com as constituições económicas dos Estados membros, fala-se de constituição 
económica comunitária, sob a agregação de um núcleo estruturante de objectivos, instrumentos, valores e 
princípios. Neste sentido, V. Constantinesco, La constitution économique de la CEE, RTDE nº4, 1977, pp. 
252 e ss., ainda que a analogia com a noção de constituição deva ser entendida em termos hábeis, como 
sublinham Santos, Gonçalves e Marques, Direito Económico, ob. cit., p. 89, dado que as bases das CE 
são convenções de direito internacional. 
179 A ambivalência da PAC, de que fala Maria Eduarda Azevedo, A Política Agrícola Comum – Uma 
Política Controversa na Hora da Mudança, Coimbra, Almedina, 1996; Há razões para comemorar a 
Conferência de Stresa? In: Renovar a Aposta Europeia, Lisboa, Quetzal Editores, 1999, pp. 274 e ss., que 
permite reconhecer que ao mesmo tempo que funcionou como uma alavanca para certas medidas (v.g. 
sistema de recursos próprios), que sem ela teriam sido certamente retardadas, forçou igualmente muitas 
soluções indesejáveis (v.g. sistema agrimonetário).  
180 Cf., Paulo de Pitta e Cunha, A União Europeia e a Concepção do Estado Regulador, in: O Direito 
Europeu, Instituições e Políticas da União, ob. cit., p. 318. 



 71

Capítulo III 
Os Anos Setenta e a Crise do Estado Social 

 
 
 
 

1. Enquadramento 
 

Os anos setenta foram o palco de fortes turbulências monetárias, de uma 

poderosa crise energética e, ainda, do reforço de práticas proteccionistas não 

pautais, cujos efeitos económicos e psicológicos se mostraram devastadores, 

perdurando e enviesando as tendências anteriormente manifestadas. 

 

Na realidade, a análise económica não havia conhecido períodos de crise 

e indecisão tão prolongados como o que ocorreu desde 1973. Daí que se tenha 

voltado a falar de uma nova crise económica e começado a duvidar-se da 

possibilidade de um desenvolvimento económico sem fim à vista, que ganhava 

contornos de utopia. Por outro lado, o intervencionismo também já não dava 

garantias de conseguir prever, evitar ou controlar os fenómenos económicos e 

o respectivo encadeamento. 
 

O regresso em força das flutuações cíclicas e a maior rigidez das 

estruturas económicas, resultado quer do maior peso do Estado na economia, 

quer de as sociedades se terem tornado dificilmente controláveis, tanto pelas 

soluções políticas adoptadas, como pelo gigantismo urbanístico, tenham 

passado a contribuir para que o papel e a dimensão do sector público, 

questões anteriormente iludidas, se transformassem em temas nucleares da 

reflexão e do debate políticos181.  

 

 

 
                                                 
181 Cf., Pedro Soares Martinez, Economia Política, ob. cit., pp.338 e ss.; P. Bairoch, Economics and World 
History – Mythes and Paradoxes, New York, Harvester Wheatsheaf, 1993, pp. 74 e ss.; Nicolas Crafs e 
Gianni Toniolo, Post-growth: in: Economic Growth in Europe since 1954, Centre for Economy Policy 
Research, London, 1996, pp. 34 e ss. 
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2. A Década de Todas as Crises 
 

Com graves problemas monetários, logo no início da década houve 

acontecimentos que prognosticaram a queda iminente do SMI, cujos problemas 

eram atendíveis quase desde a génese do Sistema182. 
 

Progressivamente, as perturbações monetárias internacionais instalaram-

se, só tendo acalmado com a Conferência de Kingston, em 1976. Então, 

consagrou-se a segunda emenda aos estatutos do FMI e com ela quer a 

desmonetarização do ouro, cujo “fétiche” deixou de pairar sobre as relações 

monetárias internacionais quer a escolha dos direitos de saque especiais para 

referência do sistema183.  

                                                 
182 Uma vez ultrapassada a fase do “dollar gap”, o efeito de espada de Dâmocles sobre a Reserva 
Federal norte-americana gerado pelo período do “dollar glut” arrastou consigo a desvalorização do dólar e 
obrigou as autoridades monetárias a intervir para manterem as cotações oficiais. Então, como assinala 
Robert Triffin, L’or et la crise du dollar, tradução da obra Gold and the Dollar-Crises), Paris, PUF, 1962 ; 
estava-se em meados da década de cinquenta, altura em que teve também lugar o restabelecimento do 
mercado livre do ouro em Londres, encerrado desde a guerra. Neste novo contexto, ao fim de seis anos 
as opiniões públicas começaram a mostrar-se sensibilizadas pelo défice da balança de pagamentos 
norte-americana e a temer pela solidez financeira do sistema. E no começo dos “anos gloriosos” uma 
vaga de compras especulativas elevou o câmbio para valores bem afastados da taxa oficial. Em 1971, 
como assinala Sergio Bortolani, L’ Evoluzione del SMI, Bologna, Ed. Il Mulino, 1977 agudizou-se a crise 
da economia norte-americana e o défice, que até aí afectara apenas a balança financeira, manifestou-se 
pela primeira vez desde o fim do século XIX ao nível da balança comercial, provocando um decréscimo 
significativo das reservas de ouro. À data, a política do “benign neglect” já não colhia e a crença numa 
aceitabilidade ilimitada do dólar era uma ficção. Em Abril correram rumores sobre a reavaliação do marco 
e, em Agosto, ao arrepio do Acordo de Bretton Woods, a Administração Nixon não só suspendeu 
unilateralmente a convertibilidade do dólar norte-americano e o fim das paridades fixas, como também se 
decidiu pela aplicação de uma sobretaxa aduaneira de 10% sobre as importações. O SMI entrou em 
agonia. Nesse cenário, em Dezembro, ao consagrar uma nova paridade do dólar, o refinamento geral, 
mas diferenciado, das moedas com contrapartida na eliminação da sobretaxa aduaneira e novas margens 
de flutuação cambial, o Acordo Smithsoniano pretendeu representar o fim da crise. Na verdade, a revisão 
do padrão era uma inevitabilidade, que chegou sob a forma de um novo e mais realista padrão dólar-
dólar. Todavia, mesmo assim, o Acordo foi incapaz de repor a coerência do sistema e os resultados 
mostraram-se decepcionantes. Seguiram-se três crises cambiais, com novas desvalorizações e a 
flutuação dos câmbios. A fragilidade das novas paridades e o reforço da especulação foram factores que 
abalaram o SMI. Mais tarde, assistiu-se à criação do “pool” do ouro, que se assumiu como o principal 
comprador. Todavia, pelos movimentos especulativos a que dava cobertura, as operações do “pool” foram 
suspensas a partir de 1967. De então em diante multiplicaram-se os sinais visíveis de tensão no SMI, de 
tal modo que se tornou banal proclamar o estado de crise do próprio sistema. Deste, dizia-se ser instável, 
ora porque baseado no dólar, sujo papel como moeda-reserva estaria condenado, ora porque vulnerável 
à especulação sobre o ouro, ora, ainda, porque gerador de tensões entre paridades demasiadamente 
rígidas. 
183 Como regista Kenneth Dam, Le système monétaire international: les règles du jeu, Paris, PUF, 1985, 
pp. 273 e ss., as negociações sobre a reforma do sistema monetário internacional haviam começado 
ainda em 1972 no âmbito da “Comissão dos Vinte”, tendo acabado por abortar por força do profundo 
abalo sobre as perspectivas económicas mundiais que se seguiu à constituição do cartel petrolífero e à 
subida dos preços do petróleo. A maioria dos países industrializados encontrou-se perante a perspectiva 
de défices pesados e duradouros. As reservas em dólares, que em alguns países eram consideradas 
excessivas, tornaram-se subitamente suficientes, tendo desaparecido de um dia para o outro o problema 
da sua consolidação. O dólar apareceu de novo como um activo desejado, pensamento que se esperava 
fosse partilhado pelos produtores de petróleo. Neste sentido Tom de Vries, Jamaica, or the Non-Reform of 
the International Monetary System, Foreign Affairs nº 54, 1976, pp. 577 e ss.; Edward M. Bernstein, 
Reflections on Jamaica, Essays in International Finance nº115, 1976, pp. 486 e ss.  



 73

 

Concretizada, a reforma sofreu no entanto um adiamento em resultado do 

primeiro choque petrolífero, que desencadeou uma crise internacional sem 

paralelo184. Passou a assistir-se a conjunturas marcadas simultaneamente por 

recessão e inflação, trazendo um dado novo à formulação das políticas 

económicas e dificultando, em particular, a aplicação das tradicionais políticas 

de regulação da procura global inspiradas no modelo keynesiano.  

 

À data, a maioria dos países industrializados, até aí com excedentes da 

balança de pagamentos, encontrou-se perante a perspectiva certa de défices 

pesados e duradouros. As reservas em dólares, outrora consideradas 

excessivas, tornaram-se de súbito dificilmente suficientes e o dólar apareceu 

de novo como um activo desejado. 

 

Nesta conformidade, a turbulência monetária de 1971, a desvalorização 

do dólar e a guerra do Kippur foram os factores determinantes da reacção dos 

países exportadores do petróleo, que utilizaram o “ouro nego” para pressionar 

uma primeira vez o ocidente185.  

 

Do lado dos países industrializados, o receio generalizado de estagnação 

com a destruição do sistema de preços devido a excepcionais taxas de inflação 

levou as economias ocidentais a reagir através do lançamento das políticas 

monetária, fiscal e de preços186. Tratou-se de medidas que em tecidos 

económicos mais robustos e receptivos provocaram o recomeço da produção, 

a contenção da espiral inflacionista e dos aumentos salariais e o relançamento 

                                                 
184 O primeiro choque petrolífero constituiu um verdadeiro ponto de viragem na economia internacional, 
tendo posto fim aos ”gloriosos anos trinta” e iniciando-se um período de recessão – o ano de 1975 
registou a maior recessão desde o fim da Guerra – combinada com elevadas taxas de inflação. Neste 
sentido Luís Máximo dos Santos, A Participação da Comunidade Europeia na Organização Mundial do 
Comércio, ob. cit., pp. 161 e ss. 
185 Cf., Daniel Yergin, The Prize: The Epic Quest for Oil, Money and Power, New York, Simon & Schuster, 
1991, pp. 35 e ss.; Paul R. Krugman e Maurice Obstfeld, International eonomics: theory and policy, 
London, Addison Wesley, 6ª ed., pp. 430 e ss. 
186 Cf., James C Ingram, International Economics, New York, Wiley, 1983, pp. 102 e ss; Stanley W. Black, 
International Money and International Monetary Arrangements, in: Handbook of International Economics, 
Amsterdam, North-Holland, 1985, vol. 2, pp.74 e ss.; Jean-Jacques Rey, Institutions Économiques 
Internationales, Bruxelles, Bruylant, 1998, pp.35 e ss.; Jean-Pierre Faugère e Colette Voisin, Le système 
financier et monétaire international : crises et mutations, Paris, Nathan, col CIRCA, 2ª ed., 1993, pp. 54 e 
ss.; Colette Nème, Relations monétaires internationales, Paris, Hachette, Les Fondamentaux, 1993, pp. 
78 e ss. 
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das exportações, mas que em outros, mais vulneráveis, geraram distorções e 

deteriorações do quadro produtivo187. 

 

Os Governos que conseguiram superar as dificuldades mediante o apelo 

às forças nacionais não sentiram a necessidade de recorrer aos mercados de 

capitais internacionais, tendo o ajustamento das contas externas ficado a 

dever-se à absorção do défice petrolífero ao nível das transacções correntes188. 

De modo distinto os países da segunda categoria, que se viram constrangidos 

a procurar no estrangeiro as fontes de financiamento do défice.  

 

A “reciclagem de petrodólares”, orientada pelo intuito de permitir o 

reequilibro em termos financeiros das contas com o estrangeiro, adiando o 

equilíbrio real, representou uma opção forçada, ditada pela impossibilidade de 

conter de forma apreciável e num período curto as importações de petróleo 

bruto, sob pena de condenarem à paralisia a actividade produtiva189.  

 

Neste processo, abandonada a função de garante da disciplina monetária 

internacional cometida em Bretton Woods, o FMI teve um papel activo 

mediante o fortalecimento da função creditícia, respondendo com as “oil 

facilities” às necessidades das nações atingidas pela crise190. 

 

Então, para ocorrerem ao crescimento exponencial do défice e da dívida 

pública, os Governos lançaram-se na busca de alternativas de financiamento 

privado através de operações de “project finance”, com o intuito de evitarem a 

sobrecarrega excessiva dos contribuintes191. 

                                                 
187 O primeiro grupo de países foi liderado pela Alemanha e pelos Estados Unidos, enquanto que o 
segundo respeitou, sobretudo, à Inglaterra e à Itália.  
188 Cf., G. Pollac, Are the Oil-payments Deficits Manageable?, New York, Princetown University Press, 
1975, pp. 86 e ss.; Prakash Loungani, Oil Price Shocks and the Dispersion Hypothesis, Rochester Center 
for Economic Research, Working Paper nº 33, 1986; Ibrahim F. I. Shihata, The World Bank in a Changing 
World, The Hague, Martinus Nijhoff Publishers, vol. I, 1991, pp. 47 e ss.; J. Niehans e J. Hewson, The 
eurodollar market and monetary theory, Journal of Money, Credit and Banking, nº7, 1976, pp. 1-27. 
189 Cf., M. J. Develle e J.P. Villain, Les arabdollars, Banque, 1974, pp. 475-482. 
190 Como sublinha M. A. G. van Meerhaeghe, International Economic Institutions, Dordrecht, Kluwer 
Academic Publishers, 1997, pp.38 e ss, as condições impostas pelo FMI aos países membros para os 
saques sobre as “oil facilities” traduziram-se na obrigação de não introduzirem medidas comerciais de 
carácter restritivo e não efectuarem desvalorizações competitivas. Jeffry A. Frieden, Global Capitalism. It’s 
Fall and Rise in the Twentieth Century, New York-London, W. W. Norton & Company, 2006, pp. 361 e ss. 
191 Cf., Anne-Marie Toledo e Paul Lignières, Le Financement de Projet, Paris, Joly, 2002, pp.20 e ss.; 
António Manuel Barbosa da Silva, Gestão Financeira da Administração Pública Central, Lisboa, Áreas 
Editora, 2002, pp.108 e ss. 
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Por outro lado, fruto igualmente da crise, em 1974 um conjunto de países 

em vias de desenvolvimento, fazendo valer o peso da actuação concertada na 

Assembleia Geral da ONU, conseguiu fazer aprovar um leque de resoluções 

que pretenderam dar expressão ao projecto de uma NOEI, parecendo que a 

utopia terceiro-mundista atingia o seu auge. Mas o efeito imediato mais notório 

foi o claro retorno das políticas proteccionistas192, ditas então neo-

proteccionistas em atenção à nova natureza dos instrumentos de protecção 

utilizados: os obstáculos não tarifários. 

 

Em 1979, em plena revolução iraniana, o mundo viveu o segundo choque 

petrolífero, revelando a um Ocidente vulnerável o novo poder da OPEP193. 

Conjugados com a desordem monetária instalada, os choques tiveram um 

efeito arrasador. Não só a flutuação cambial se tornou regra, provocando a 

retracção do comércio internacional, como também se assistiu a fenómenos 

perversos de sobreajustamentos e ciclos viciosos de inflação-recessão. 

 

Os anos setenta conheceram a persistência e simultaneidade de taxas 

muito elevadas de inflação e de desemprego, tendo a turbulência monetária 

feito da desvalorização cambial uma arma para o ajustamento dos défices da 

balança de pagamentos194. 

 

Um cenário de perturbação e instabilidade global, em que os resultados 

económicos relativamente medíocres alcançados ao longo da década puseram 

em causa a concepção dominante, que confiava na expansão do sector público 

                                                 
192 Na Comunidade Europeia, a panóplia de obstáculos não tarifários fez perigar a liberalização do próprio 
comércio intra-comuniutário. As subvenções cresceram de modo impressionante e algo desregrado, 
procurando minorar os efeitos da crise no tecido empresarial e ao nível do emprego. Es medidas surgiram 
a reboque dos acontecimentos, predominando uma óptica puramente reactivas. Mais especificamente, no 
plano económico internacional foi determinante a entrada em vigor do Acordo Multifibras, que veio regular 
o comércio internacional de produtos têxteis, com o claro intuito de proteger os países industrializados, 
consolidando a subtracção desse importante sector à aplicação dos princípios fundamentais do GATT. Na 
segunda metade da década, o neo-proteccionismo foi-se paulatinamente consolidando, a ponto de poder 
dizer-se que começava a estar fortemente ameaçado um dos pilares da prosperidade e do crescimento 
do comércio internacional. Neste sentido, Luís Máximo dos Santos, ob. cit., 161 e ss. 
193 Cf., Alain Gélédan, Les Mutations de l’Économie Mondiale, 1975-1991, Paris, Le Monde Éditions, 
1990, pp.137 e ss.  
194 Cf., James D. Hamilton, Uncovering Financial Markets Expectations of Inflation, Journal of Political 
Economy, nº 83, 1985, pp. 1224 e ss.; M. Steven Goldfield, The Case of the Missing Money, Brookings 
Papers on Economic Activity nº3, 1976, pp.683 e ss.; Prakash Loungani, Oil Price Shocks and the 
Dispersion Hypothesis, Rochester Center for Economic Research, Working Paper nº 33, 1986, pp. 5 e ss. 
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e na eficácia do instrumento orçamental para ocorrer às consequências dos 

choques externos e aos desequilíbrios dos mercados.  

 

Assim, o desencanto com o rumo da intervenção estadual levou as 

opiniões públicas nacionais a começarem a imputar ao Estado a 

responsabilidade pela inoperacionalidade das políticas anti-cíclicas. Foi uma 

oposição que culminou no reconhecimento de que o crescimento do sector 

público era um factor que, ao invés de ajudar a atingir os objectivos de 

equilíbrio macroeconómico e de crescimento, representou antes um real e 

efectivo obstáculo à respectiva realização195. 

 

Após o primeiro choque petrolífero, o aumento persistente da despesa 

pública, acompanhado da insuficiência da receita fiscal, tinham levado muitos 

países a recorrerem ao empréstimo para cobrir os défices orçamentais, dando 

início a uma prática que, persistente, acabou por se assumir como um dos 

traços característicos da evolução das finanças públicas196. 

 
Assim, começou a avolumar-se um claro e indesmentível capital de queixa 

contra a intervenção do Estado, apontada como um obstáculo efectivo ao 

dinamismo do sector privado e ao crescimento harmonioso da economia. Por 

outro lado, foi particularmente evidente o reconhecimento das ineficiências e 

disfuncionalidades da máquina administrativa197.  

 

De facto, a Administração, que havia crescido de forma desmesurada e, 

ao gozar de monopólio, não olhava o particular como um cliente a satisfazer 

num clima de concorrência, desconsiderava as críticas pela má prestação e 

falta de imparcialidade, para não falar da associação a fenómenos extremos 

como a corrupção, alimentando cada vez mais uma reacção generalizada de 

desconfiança e incomodidade do cidadão perante o poder político198. 

                                                 
195 Cf. James D. Hamilton, Oil and the Macroeconomy since World War II, JPE nº 91, 1985, pp.228 e ss. 
196 Cf., J. P.Thomas, Les Politiques économiques au XX ème siècle, Paris, A. Colin, 1990, pp. 210 e ss. 
197 Cf., Rui Machete, O Capital Humano na Função Pública, in: A Administração Pública no Limiar do 
Século XXI: os Grandes Desafios, INA, Oeiras, 2001, pp.53 e ss. No mesmo sentido, Maria João 
Estorninho, A Fuga para o Direito Privado, ob. cit., pp. 47 e ss.; Ricardo Rivero Ortega, Amministraciones 
Públicas y Derecho Privado, Madrid – Barcelona, Marcial Pons, 1998, pp.16 e ss. 
198 Cf., Maria João Estorninho, A Fuga para o Privado, Coimbra, Almedina, 1996, pp. 46 e ss; Jan-Erik 
Lane, Croissance de l’Administration dans le secteur public, RISA vol. 53, nº 3, 1987, pp. 401 e ss.; Miguel 
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Daí que, sem surpresas, se haja encetado um processo de reapreciação 

das relações entre o Estado e a economia, que conduziu à redução da 

respectiva intervenção directa, reservando-se o Estado de novo e de forma 

predominante a definição dos quadros gerais em que se desenvolve a 

actividade económica199. 

 

Neste ambiente, agudizado pela crise financeira, o funcionamento do 

Estado de Bem-Estar foi um alvo preferencial, tornando o objecto de uma 

contestação vigorosa quer dos marxistas, à esquerda, quer dos ultraliberais, à 

direita200. 

 

Deste modo, após as décadas de cinquenta e sessenta, em que a acção 

do Estado de Bem-Estar havia representado o resultado de um partenariado 

sucedido entre as políticas económicas e sociais nos países industrializados de 

economia de mercado201, a retracção do crescimento económico dos anos 

setenta colocou estes dois objectivos em aparente conflito202.  

 

Então, num clima de profunda desconfiança quanto às virtualidades da 

intervenção do Estado na economia, o Estado Providência foi ainda criticado 

por ter tido na cedência às reivindicações dos grupos sociais mais poderosos o 

                                                                                                                                               
Beltrán, La burocracia y la crisis del welfare state, REP, Nueva época nº 48, 1985, pp. 7 e ss.; Rainer 
Wahl, Os Custos burocráticos do Estado Social de Direito, RCP nº1, 1986; Alexandre Pinho, Marketing e 
Customer Relationship Management, in: Alto Desempenho na Administração Pública, Lisboa, Interface, 
2005, pp.43 e ss.; J. Bóston, Reshapping the State: New Zeeland’s Bureaucratic Revolution, Auckland, 
Oxford University Press, 1992, pp. 84 e ss. 
199 Um quadro não confundível com as formulações ditadas pelo liberalismo económico, em que o Estado 
se limitava a garantir que fossem respeitados os resultados do livre jogo da autonomia privada. Neste 
sentido, Eduardo Paz Ferreira, O Direito Económico Português e a Sombra da Constituição, in: O Direito 
Contemporâneo em Portugal e no Brasil, Coimbra, Almedina, 2003, pp. 245 e ss. 
200 Cf., Ferran Requejo Coll, Estado social y teoria crítica, REP nº 54, 1986, pp. 167 e ss.; Francisco José 
Astudillo Pollo, El Estado del bienestar: notas sobre una crise, Estado & Direito nº 11, 1993, pp. 53 e ss.; 
Luciano Parejo Alfonso, El estado social administrativo: algunas reflexiones sobre la crisis de las 
prestaciones y los servicios públicos, Rev. de Administración Pública nº 153, 2000, pp. 217 e ss. 
201 Segundo Offre, Contractions of the Welfare State, Cambridge, MIT Press, 1984, que identificou a razão 
que, em sua opinião, levou à falência do modelo económico: o “welfare state” keynesiano, vítima do seu 
próprio sucesso, pelo facto de eliminar ou encobrir as crises, tendo inibido a função positiva de 
“destruição criativa” que as crises normalmente desempenham no processo capitalista, tanto ao nível dos 
incentivos ao investimento, como dos incentivos ao trabalho. Também, Dean Leimar e Selig Lesnoy, 
Social Security and Private Saving, Journal of Political Economy nº 90, 1982, pp. 606 e ss. 
202 Cf., OECD, The Welfare State in Crisis,1981; James O’Connor, The Fiscal Crisis of the Welfare State, 
New York, St. Martin’s Press, 1973. No mesmo sentido, Peter Taylor-Gooby, Public Options, Ideology and 
Welfare State, London, Routledge, 1985; Christopher Pierson, Beyond the Welfare State?, Washington 
DC, The Brookings Institutions, pp.140 ss.; Jesus Punzón Moraleda, Francisco Sánchez Rodriguez, The 
Welfare State utopia: a new approach, RIDPC nº 6, 2003, pp. 1391 e ss.; Michael J. Boskin, The Crisis in 
Social Security, San Francisco Institute for Contemporary Studies, 1977, pp. 11 e ss.; Ian Gough, The 
political economy of the Welfare State, London, Macmillan, 1979, pp. 87 e ss. 
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impulso primordial para a acção. Uma contestação que resultou fortemente 

reforçada pela globalização203 e pelos rumos tomados pela integração 

económica europeia204, contribuindo ainda mais para o seu descrédito. 

 

3. O Impacto das Crises na Construção da Europa 
 

Ao nível da construção europeia, viveu-se uma nova fase de “euro-

optimismo”, tendo a Conferência-Cimeira da Haia, em 1969, definido a 

estratégia dos três “A’s”, qual farol da futura acção comunitária205, seguindo os 

termos do binómio alargamento-aprofundamento, que não mais deixou de 

marcar presença em cada um dos processos de adesão de novos parceiros206. 

 

Então, o acabamento da PAC levou as Comunidades a glosarem o mote 

das receitas próprias com o objectivo de permitir a autonomia financeira 

comunitária, já nessa altura indispensável ao funcionamento da política comum 

de preços agrícolas207. Por seu turno, o objectivo do alargamento, realizado em 

1972 para concretização do anseio de expansão do projecto europeu além da 

dimensão europeia continental, fez o seu caminho com uma aceleração 

facilitada por se tratar de uma união desejada por ambas as partes208.  

                                                 
203 O processo de globalização, como assinala Martin Rhodes, Globalization and West European Welfare 
States: A Critical Review of Recent Debates, JESP vol.6, nº 4, 1996, pp.305 e ss., não havia deixado de 
pôr em confronto directo os produtos provenientes de Estados com fortes encargos de natureza social e 
outros em que semelhantes custos eram ora inexistentes, ora insignificantes. Na mesma linha, J. 
Adelantado e E. C. Cuedas, Globalization and the welfare state: the same strategies for similar problems?, 
JESP vol.16, nº 4, 2006, pp. 374 e ss.; J. Alber e G. Standing, Social Dumping, Catch-up or convergence? 
A comparative global context, JESP vol.10, nº 2, 2000, pp. 99 e ss. 
204 Cf., Eduardo Paz Ferreira, Direito da Economia, Direito da Economia, AAFDL, 2004, p. 362. Na 
verdade, no tocante ao projecto europeu era indesmentível que, ao abraçar a valência económica como 
desígnio, a construção europeia havia minimizado de forma clara os aspectos sociais, encarados numa 
óptica puramente instrumental, ao serviço da liberdade de circulação do factor trabalho e, sobretudo, para 
seu incentivo, como reconhecem Stephen Leibfried e Paul Pierson, Social Policy, in: Policy-Making in the 
European Union, Oxford, Oxford University Press, 1996, pp. 185 e ss. No mesmo sentido, N. Adnett, 
Social dumping and European economic integration, JESP vol.5, nº 1, 1995, pp.1 e ss. 
205 Cf., Jacques Pelkmans, European Integration. Methods and Economic Analysis, Harlow, Wesley 
Longhman, 1997, pp. 2 e ss.; D. Curtin, The constitutional structure of the Union. A Europe of bits and 
pieces, CMLR nº 3-4, 1993, pp.17 e ss. 
206 Mas os anos setenta foram ainda o tempo para um outro “aprofundamento” sob a forma de 
importantes e marcantes reformas institucionais: o nascimento da CE, mediante a fusão dos três Tratados 
instituidores, e a decisão de eleição do PE por sufrágio universal e directo 
207 A decisão do Conselho de Ministros de 1970 suscitou um impulso de harmonização fiscal, uma 
negociação compreensivelmente complexa e sensível, que resultou na aprovação da 6ª Directiva IVA, em 
1976. Desse modo, os direitos alfandegários harmonizados na Pauta Externa Comum, os direitos 
niveladores agrícolas e 1% sobre a base de incidência do IVA passaram a constituir receitas próprias 
comunitárias.  
208 Cf., Christopher Preston, Enlargement and Integration in the European Union, London-New York, 
Routlege, 1997, pp.23 e ss. 
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Contudo, a estratégia do aprofundamento, consubstanciada no projecto 

de criação da união económica e monetária, não obstante a homogeneidade de 

posições dos países membros ter facilitado a aceitação do relatório Werner, 

acabou por sofrer um reconhecido retardamento, apesar da crise do SMI209. 

 

De facto, as consequências económicas da crise petrolífera inviabilizaram 

a criação da união económica e monetária, tendo ficado de pé apenas um dos 

dispositivos previstos para uma primeira fase, o acordo de Basileia entre os 

bancos centrais, que visou o estreitamento das margens de flutuação entre as 

moedas europeias, que seria a base da experiência da “Serpente comunitária”, 

com o objectivo de permitir uma certa estabilidade nas relações entre as 

moedas europeia210.   

 

Neste contexto, a “Serpente” conseguiu sobreviver ao longo de um 

período de fortes perturbações nas relações monetárias internacionais, embora 

à custa do abandono por parte de três dos quatro países grandes da CEE, 

deixando o esquema reduzido, na prática, à configuração de uma “zona do 

marco”211. Configurou-se uma situação que constituiu um exemplo seguido pela 

maioria dos demais parceiros que, incapazes de sustentarem a respectiva 

moeda dentro da “Serpente”, deixaram de respeitar o compromisso da 

estabilidade cambial, passando a um regime de flutuação. 

 

                                                 
209 Tratou-se de uma situação que tornou ainda mais clara e premente a necessidade de uma disciplina 
monetária europeia. Daí que, ao longo dos anos setenta a história da futura vertente monetária das CE se 
haja escrito a um ritmo vertiginoso, numa cadência praticamente anual, sucedendo-se o relatório Werner 
em 1970; a introdução das “serpentes monetárias”, como tentativa de impor entre os parceiros europeus 
uma grelha de variação cambial mais estreita do que a observada em relação ao dólar nos termos do 
SMI, primeiro a “serpente no túnel”, em 1972, seguida do verdadeiro “carrossel” de entradas e saídas de 
moedas europeias do sistema da “serpente”; o rompimento do túnel e o abandono da disciplina da 
serpente comunitária, com as moedas europeias a flutuar livremente (1973); a criação do FECOM (1973); 
e, finalmente, a criação do SME e do ecu (1979). Cf., Paulo Pitta e Cunha, Integração Europeia, Lisboa, 
INCM, 1993, pp.379 e ss.; Jacques Pelkmans, ob. cit., pp. 31 e ss.; M. Barthe, Economie de l’Union 
Européenne, Paris, Economica, 2000, pp. 89 e ss.; W.M. Corden, Monetary Integration, in: Essays in 
International Finance nº 93, Princeton University, 1992, pp. 25 e ss.; J. Niehans e J. Hewson, The 
eurodollar market and monetary theory, Journal of Money, Credit and Banking, vol.7, nº 1, 1976, pp. 1e ss. 
210 Cf., Paulo de Pitta e Cunha, A União Económica e Monetária, in: Direito Europeu. Instituições e 
Políticas da União, ob. cit., pp.153 e ss.; Alfredo Marques, Economia da União Europeia, Coimbra, 
Almedina, 2006, pp. 402 e ss.; Philippe Bern, L’ ecu, in: Études de finances publiques: Mélanges en 
l’honneur de Paul Marie Gaudemet, Paris, Economica, 1984, pp. 13 e ss. 
211Cf., Paulo de Pitta e Cunha, Integração Europeia. Estudos de Economia, Política e Direito Comunitário, 
ob. cit., pp.380 e ss. No mesmo sentido, Pierre Delfaud, L’ euro, une perspective historique, RAE nº 2, 
2001-2002, pp. 130 e ss.; M. Lelart, La construction monétaire européenne, Paris, Dunod, 1994, pp. 62 e 
ss.; Richard W. Edwards Jr., The European Exchange Rate Arrangement Called the “Snake”, University of 
Toledo Law Review nº 10, 1978, pp. 47 e ss. 
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Ficou então evidente a ingenuidade daqueles para quem a expressão 

unificada dos preços agrícolas em uma unidade de conta europeia implicava a 

consagração de facto de uma união monetária212. 

 

No final da década, após a crise muito nítida da perspectiva funcionalista 

do processo de integração europeia, surgiu uma visão nova com a instituição 

do SME que, ao retomar o esquema do mecanismo de taxas de câmbio da 

“Serpente”, então alargado à quase totalidade dos Estados membros, 

complementado com a introdução de facilidades de crédito e a criação do Ecu, 

correspondeu ao propósito de fazer da Europa comunitária uma zona de 

estabilidade monetária, deixando antever novos progressos na linha da 

integração positiva213. 

 

Ao favorecer tanto o desenvolvimento das trocas intracomunitárias, em 

resultado da estabilidade relativa das taxas de câmbio num contexto 

macroeconómico de inflação controlada, como a reintrodução de uma certa 

ordem no sistema agrimonetário, ainda que ao preço de soluções precárias e 

altamente controversas, o SME saldou-se por resultados globalmente 

positivos214215. Um balanço interrompido apenas durante o terceiro momento da 

evolução do sistema em resultado da ocorrência da crise cambial de 1992/93, 

assistindo-se então ao alargamento das margens de flutuação para 15%, com 

o propósito de desincentivar os movimentos especulativos216.  

                                                 
212 No âmbito do sistema agrimonetário, os preços agrícolas, expressos na unidade compósita, eram 
convertidos em moeda nacional com base em taxxas representativas (taxas verdes), cujas divergências 
relativamente às taxas de câmbio de mercado deram lugar à introdução de  montantes compensatórios 
monetários, que constituiram um factor de distorção e complexidade do sistema. Neste sentido, Paulo de 
Pitta e Cunha, A Experiência do Sistema Monetário Europeu, in: Integração Europeia. Estudos de 
Economia, Direito e Política Comunitários – 1063-1993, ob. cit., pp. 665 e ss. 
213 Cf., André Louw, Le rôle de l’Ecu dans le processus de l’union monétaire européenne et dans la 
réalisation du marché unique, RMC nº1990, pp.151 e ss.; Philippe Bern, L’écu, in: Études de finances 
publiques : mélanges en l’honneur de Paul Marie Gaudemet, Paris, Economica, 1984, pp. 467 e ss.; 
Bernard Barthlay,, L’ ecu peut-il être un element intégrateur de l’ Espace Européen?, in: L’Achèvement du 
Marché Intérieur Européen, Paris, Economica, 1987, 305 e ss. 
214 Cf., Bernard Yvars, Économie européenne, Paris, Dalloz, 1997, pp. 314 e ss. 
215 Ao longo da segunda fase (1981.1983) do SME, não deixou de se firmar um quadro de flexibilidade 
crescente e, consequentemente, um maior distanciamento da linha de realização da união monetária. 
Paralelamente, assistiu-se ao reforço da gestão colectiva das taxas de câmbio, responsável pelo carácter 
ordenado e disciplinado em que se processavam as variações cambiais no interior do Sistema. Neste 
sentido, Michel Dóluy, L’Europe Monétaire. Du SME à la Monnaie Unique, Paris, Hachette, 1996. 
216 Cf., Paulo de Pitta e Cunha, o Euro, in: A Integração Europeia no Dobrar do Século, Coimbra, 
Almedina, 2003, pp. 40 e ss.; Luís Manuel de Aguiar Dias, O descarrilamento e a regeneração do sistema 
monetário europeu, Coimbra, Almedina,1997, pp. 98 e ss.; Armand-Denis Schor, Le Système Monétaire 
Européen, Paris, PUF, Que sais-je?. 
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O SME correspondeu, de facto, à criação de um novo padrão de 

comportamento para as moedas comunitárias, circunstância que permitiu não 

só às economias europeias readquirir a experiência de funcionamento com 

base em câmbios estáveis, mas também aos Estados membros assegurar a 

coordenação das políticas económicas com a perda de autonomia nacional e o 

imperativo de convergência das políticas macroeconómicas requerido pelo 

novo sistema de estabilidade cambial217.  

 

Neste quadro, do SME esteve ausente uma visão directa e assumida de 

criação da moeda única, sendo apenas o projecto do mercado interno, 

consoante com o modelo introduzido pelo AUE, que veio dar corpo à ideia de 

que o mercado único devia ser complementado pela instituição de uma moeda 

única, criando um novo binómio mobilizador218. 

 
 
 

                                                 
217 Cf., B.Bellon, G.Caire, L. Cartelier, J-P Faugère, C. Voisin, L’État et le Marché, Paris, Economica, 
1994, pp.97 e ss.; Luís Manuel de Aguiar Dias, O descarrilamento e a regeneração do sistema monetário 
europeu, Coimbra, Almedina, 1997, pp. 176 e ss. 
218 Cf., Paulo de Pitta e Cunha, Direito Europeu.Instituições e Políticas da União, ob. cit., pp. 154 e ss.; 
Vítor Constâncio, Les Dogmes du Libéralisme, in: Deux Idées d’Europe, L’Événement Européen. 
Initiatives et Débats, Paris, Seuil, 1989, pp. 29 e ss.; Michael Emerson, What Model for Europe ?, 
Cambridge MIT Press,1988; D. Gros e N.Thygsen, European Monetary Integration: From the European 
Monetary System to the European Monetary Union, New York, Longman, 2ª ed., 1998, pp.118 e ss.; 
Michel Dóluy, L’ Europe Monétaire. Du SME à la Monnaie Unique, Paris, Hachette, 1998, pp. 77 e ss.; H. 
Siebert, The Completion of the Internal Market, Tübingen, Mohr, 1990, pp. 102 e ss. 
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Capítulo IV 
A Utopia do Novo Estado Mínimo 

 
 

1. Enquadramento 

 

A partir de meados da década de oitenta, após o longo período em que se 

havia acreditado na excelência da intervenção do Estado e proclamado as 

vantagens de grandes sectores públicos219, o balanço negativo das políticas 

económicas dos anos setenta e os efeitos da depressão provocada pelo 

segundo choque petrolífero fizeram com que crescessem as críticas tanto à 

omnipresença e ao gigantismo do sector público, como à rigidez das políticas 

públicas220. 

 

Tratou-se da contestação do modelo de desenvolvimento 

macroeconómico dominante durante décadas nos países industrializados, fruto 

da combinação da receita keynesiana de fomento da despesa pública para 

estímulo da procura com a influência da ideologia socialista favorável ao sector 

público, que se mostrava incapaz de gerar soluções adequadas à 

modernização e adaptação estrutural requeridas pela exigência de aumento da 

produtividade e melhoria da competitividade221.  

 

Então, os argumentos de natureza ideológica combinaram-se com a 

reacção às falhas da intervenção do Estado, expressão da ineficácia 

                                                 
219 Cf., Edward Elgar, The growth of the public sector: theories and international evidence, Cheltenham, 
Aldershot, 1993, pp. 56 e ss.; J. A. Lybeck, The Growth of Government in Developed Economies, London, 
Aldershot Gower, 1986, pp. 34 e ss. 
220 Como muito bem se refere em “The Welfare State in Crises”, ob. cit., p.122, “The 70’s have evidently 
been exhausted, the contraditions emerging from such intervention have also been 
accumulating.Interventionism, with its present forms of regulation of economic trends, cannot maintain the 
economic imbalance under control any more. As a result, the positive economic and social trends of 
development have been interruptrd. The dynamic of economic growth have abated, with a tendency 
toward stagnation; unemployment has increased by large proportions and inflation is rising. There is 
stagflation. It is precisely the internal socio-economic factors that caused crises on the broad international 
front. Clearly, the cumulative effects of crises on the international economic front have a tendency to 
brcome additional factors of internal disturbances in the individual countries: but the origins of the 
intrernational crises should be sought primerily in the crises of individual countries and corresponding 
international relations”. 
221 Cf., N. Gilbert, Transformation of the Welfare State: The Silent Surrender of Public Responsibility, 
Oxford, Oxford University Press, 2004, pp. 86 e ss. 



 84

manifestada pelo Estado Providência222, e a condenação vigorosa do elevado 

custo financeiro do sector público, gerador de défices orçamentais persistentes 

e aparentemente incontroláveis, que exigiam dos Governos o recurso 

sistemático ao empréstimo para realizar o equilíbrio das contas públicas, com 

as repercussões inevitáveis tanto no volume da dívida e no peso dos encargos 

e do serviço da dívida, como na estrutura da despesa223. 

 

Uma reacção fortemente reforçada quer pelos rumos da integração 

europeia, que minimizou os aspectos sociais e avançou decididamente para a 

construção da união monetária e a criação de uma moeda única, tendo na base 

indicadores exclusivamente financeiros, quer pelo processo de globalização224. 

 

Por outro lado, a intervenção pública em quase todos os domínios da vida 

económica e social não havia deixado afirmar o mercado, nem robustecer a 

iniciativa privada, comprometendo quer as normas de conduta fundamentais de 

uma economia mista, quer os sinais transmitidos pelos mecanismos de preços 

indispensáveis ao funcionamento eficaz dos mercados225. Por isso, tornou-se 

inevitável reconhecer que, durante esse longo período de responsabilidade 

máxima do Estado, se havia frustrado a oportunidade de construir uma 

desejável relação de complementaridade entre os sectores público e privado.  

 

Daí que se tenha verificado o desvanecimento de um mito, que resultou 

no apelo à reponderação do papel e das funções do Estado, diluído entre o 

fenómeno da globalização, o predomínio das grandes potências e o 

desenvolvimento dos grandes blocos económicos regionais, como refere Sousa 

                                                 
222 Cf., Paulo Trigo Pereira, A Teoria da escolha pública (public choice): uma abordagem neo-liberal?, 
Análise Social, vol. XXXII, nº141, 1997, pp. 419 e ss.; Fernando Araújo, Introdução à Economia, ob. cit., 
pp. 88 e ss.; E. Stiglitz, Economics of Public Sector, ob. cit., pp. 5 e ss. 
223 Cf., Paulo Trigo Pereira, António Afonso, Manuela Arcanjo e José Carlos Gomes Santos, Economia e 
Finanças Públicas, ob. cit., p, 34; Pierre Llau e Jacques Percebois, Déficits et dettes publics, RFFP nº 55, 
1996, pp. 49 e ss.; Sophie Mahieux, La maîtrise des dépenses publiques, RFFP nº 77, 2002, pp.33 e ss.; 
B. Perret, L’Évolution des Politiques Publiques, Paris, La Découverte, Repères, 2001, pp. 85 e ss.; Werner 
W. Pommerehe e Gerhard Kirchgassner, Éfficacité, Redistribution, Extension du Secteur Public: une 
Approche de Choix Public, RFFP nº 29, 1990, pp. 185 e ss. 
224 Cf., J. Adelantado e E. C. Cuedas, Globalization and the welfare state: the same strategies for similar 
problems?, JESP vol. 16, nº 4, 2006, 123 e ss. 
225 Cf., I. M. Kirzner, The Driving Force of the Market: Essays in Austrian Economics, (Foundations of the 
Market Economy), London, Routledge, 2000, pp.98 e ss.; Michel Bazex, Vers de nouveaux modeles 
normatifs pour le secteur public?, AJDL nº10, 1990, pp. 659 e ss. 
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Franco226, convocando um renovado exercício de reposicionamento do Estado 

e da iniciativa privada na economia e na sociedade227.  

 

À data, assistiu-se à retracção da intervenção pública na economia, que 

conheceu ainda algumas alterações pouco significativas das formas de 

concretização, com o Estado a comprimir a intervenção directa e a centrar-se 

de forma predominante na definição dos quadros gerais em que se desenvolvia 

a actividade económica228.  

 

A transformação do paradigma económico torna evidente um novo modelo 

de governação não só incondicional da reconfiguração do papel do Estado e do 

aumento da contribuição dos agentes privados para a governação pública229, 

mas também manifestamente propenso à assimilação dos valore e as práticas 

do “new public management”230. 

 

Um quadro em que o Estado, remetido a uma posição menos 

“exuberante”, ao invés de actuar directamente, mostra preferência por captar o 

potencial da sociedade com o propósito de extrair o máximo benefício das 

capacidades privadas para atingir objectivos públicos231, desenvolvendo 

medidas em linha com o fenómeno das privatizações. 

 

Esboça-se, portanto, uma reordenação de funções dos dois sectores de 

que resulta, por um lado, a diminuição do âmbito e conteúdo das 

responsabilidades públicas e, por outro, a intervenção crescente dos 

                                                 
226 Cf., A. Sousa Franco, Finanças Públicas e Direito Financeiro, ob. cit., pp. 67 e ss. 
227 Neste entido, Maria João Estorninho, A Fuga para o Direito Privado, ob. cit, pp. 47 e ss.; Jorgen 
Gronnegard Cristensen, Le desengagement de l’État: étude critique d’un problème administratif dans son 
contexte politique, RISA nº1, 1998, pp. 45 e ss.; Jacques S. Gansler e Roger C. Lipitz, Moving Toward a 
Market-Based Government: The Changing Role of Government as the Provider, School of Public Affairs, 
University of Maryland, IBM, The Business of Government, 2003, pp. 45 e ss.; Javier Bilbao Ubillos, Sector 
público y economia de mercado: rasgos metodologicos, Rev. Estudios Politicos, Nueva Época nº 83, 
1994, pp.207 e ss.; Michel Durupty, L’actualité en droit économique. Les relations entre le secteur public 
et le secteur privé : la privatisation du secteur public en France, Paris, Recueil Dalloz Sirey, nº 12, 1988. 
228 Segundo Eduardo Paz Ferreira, O Direito Económico Português e a Sombra da Constituição, in: O 
Direito Contemporâneo em Portugal e no Brasil, Coimbra, Almedina, 2003, p. 245. Neste sentido, Luciano 
Parejo Alfonso, El Estado Social Administrativo: Algunas Reflexiones sobre la “Crisis” de las Prestaciones 
y los Servicios Públicos, Rev. Administ. Publ. nº 153, 2000, pp. 217 e ss. 
229 Cf., J. Freeman, The private role in public governance, N.Y.U. L. Rev. vol. 75, 2000, pp. 543 e ss. 
230 Cf., Maria Manuel Leitão Marques e Vital Moreira, Instrumentos e Formas Jurídicas da Desintervenção 
do Estado, ob. cit.; Maria João Estorninho, A Fuga para o Direito Privado, ob. cit., pp. 48 e ss. 
231 A preferência por mobilizar o “potencial endógeno da sociedade, de que fala Pedro Gonçalves, 
Entidades Privadas com Poderes Públicos, ob. cit., p.14. 
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particulares na realização do bem comum. Uma situação com correspondência 

no alargamento da esfera da Sociedade em detrimento da esfera do Estado, 

com uma projecção incontornável no plano das relações público e privadas. 

 

É certo que se perspectiva o recurso a um expediente conhecido já do 

século XIX e utilizado mesmo no período da máxima força de intervencionismo, 

quando os privados eram instados, através da técnica concessória, a 

assumirem responsabilidades nos domínios da gestão e exploração de 

serviços públicos. Porém, enquanto que à data o sector privado se limitava a 

participar na execução de tarefas estaduais periféricas232, agora admite-se a 

possibilidade de os particulares serem envolvidos estrategicamente, ou 

envolverem-se de forma espontânea, também na realização de tarefas 

nucleares do Estado233. 

 

Neste cenário, o particular não é mais o cidadão socialmente 

descomprometido do Estado liberal, nem o simples utente de serviços públicos 

do Estado social, desenvolvendo antes, ou sendo convocado a desenvolver, 

um novo papel de actor que partilha com o Estado a tarefa de prosseguir o 

interesse público e os respectivos fins institucionais. 

 

Desta forma, reconhece-se aos agentes privados um papel crucial na 

execução de tarefas de interesse público, tornando manifesto que a 

governação não constitui uma missão exclusiva do poder público234. 

 

2. A Nova Ordem Económica Internacional 
 
Nos finais da década de oitenta assistiu-se ao florescimento do neo-

liberalismo suportado pelas receitas das correntes monetaristas, não tendo os 

sectores neo-liberais, numa expectável prognose de alternância, deixado de 

                                                 
232 Cf., Jody Freeman, Private parties, public functions and the new administrative law, Adm. Law Rev., 
vol.52, nº 3, 2000, p. 823. 
233 Cf., Jody. Freeman, Private parties, public functions and the new administrative law, ob. cit., p. 824; 
Pedro Gonçalves, Entidades Privadas com Poderes Públicos, ob. cit., pp.16 e ss.  
234 Neste sentido, Pedro Gonçalves, Entidades Privadas com Poderes Públicos, ob. cit., pp.144 e ss., ao 
afirmar que o interesse público não constitui um monopólio do Estado e da Administração, não podendo 
excluir-se a possibilidade de os interesses privados aparecerem entrelaçados com interesses privados. 
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considerar os sectores públicos tentaculares e as imperfeições da intervenção 

pública como os principais factores da crise, sublinhando reiteradamente a 

possibilidade de os mesmos objectivos poderem ser alcançados pelo jogo das 

forças de mercado com manifestos ganhos de eficiência235.  

 

Deste modo, passou-se a defender a desintervenção do Estado na 

economia e as duas gerações de keynesianismo foram superadas pelas 

correntes neo-liberais e/ou monetaristas236.  

 
Protagonizado, nomeadamente, por Friedman, Hayek e Schwartz, o 

monetarismo, focalizado nos princípios da teoria monetária, defendeu um 

conceito de liquidez diverso do de Keynes, propondo uma concepção que 

pretendeu revitalizar os mecanismos naturais compensatórios e minimizar as 

decisões discricionárias das autoridades económicas237. Neste contexto, a 

análise do agregado monetário foi uma das contribuições mais importantes 

desta corrente, distinguindo-o dos demais meios de liquidez e, mesmo, de 

outros meios patrimoniais integrados na “carteira de activos” dos agentes 

económicos238.  

 

Na convicção da estabilidade da procura de moeda, da falibilidade e 

lentidão das políticas estabilizadoras, do valor relativamente baixo do 

multiplicador de Keynes e do poder estabilizador das regras monetárias e 

bancárias invariáveis, o novo paradigma económico assentou no carácter 

                                                 
235 Cf., Joseph E. Stiglitz, Economics of  the Public Sector, ob. cit., pp. 93 e ss.; Michael J. Whincop, From 
Bureaucracy to Business Enterprise: Legal and Policy Issues in the Transformation of Government, 
Aldershot, Ashgate, 2003, pp. 3 e ss.; Scipione Guarrascino, Storia degli ultimi sessant’anni. Dalla guerra 
mondiale al conflitto globale, ob. cit., pp.285 e ss.; D. Osborne e P. Plastrik, Banishing Bureaucracy: The 
Five Strategies for Reinventing Government, New York, Addison-Wesley, 1997, pp. 56 e ss.; M Rhodes, 
“Subversive Liberalism”: market integration, globalization and the European Welfare State, JEPP vol. 2, nº 
3, 1995, pp. 206 e ss. 
236 Como assinalado por Fernando Araújo, Introdução à Economia, vol. II, Coimbra, Almedina, 2ª ed., 
2004, p.1354, vivia-se sob a influência de um naipe de factores em que avultavam a estabilidade da 
procura de moeda, a fiabilidade das políticas estabilizadoras, o valor relativamente baixo do multiplicador 
keynesiano, o poder das regras monetárias e bancárias invariáveis, que animaram o paradigma da 
reacção monetária, alicerçada na crença na estabilidade da velocidade de circulação da moeda e na 
função fundamental da massa monetária, e devolveram aos bancos o protagonismo da política 
macroeconómica que impelia à mudança 
237 Cf., António L. Sousa Franco, Finanças Públicas e Direito Financeiro, vol. II, ob. cit., pp. 273 e ss.; 
Fernando Araújo, Introdução à Economia, vol. II, ob. cit., pp.1353 e ss. 
238 Cf., Abraham Hirsh e Neil de Marchi, Milton Friedman: economic in theory and practice, New York, 
Harvester Wheatsheaf, 1990, pp. 56 e ss.; Kevin D. Hoover e Steven M. Sheffrin, Monetarism and the 
methodology of economics: essays in honour of Thomas Mayer, Aldershot, Edward Elgar, 1995.  
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fundamental da estabilidade da velocidade de circulação monetária e na função 

decisiva da massa monetária, devolvendo aos bancos centrais o protagonismo 

da política macroeconómica. 

 

 Então, a nova matriz de desenvolvimento questionou o papel do Estado 

na economia e arrastou não só a revalorização do mercado e da concorrência, 

mas também afirmou a fé numa iniciativa privada forte, reconhecidamente 

imprescindível para a realização do bem comum239. Deste modo, voltou de 

novo a ganhar centralidade a discussão das fronteiras e dos critérios de 

escolha entre os universos público e privado, prevalecendo a aceitação de uma 

vocação infraestrutural e redistributiva, do primeiro, e produtiva, do segundo240. 

 

As lições do monetarismo foram seguidas por vários governos, 

nomeadamente por Reagan, nos Estados Unidos, e Thatcher, no Reino Unido, 

assistindo-se ao desenvolvimento da corrente do “supply-side economics” que 

privilegiou o efeito de redução de impostos sobre a oferta global241. 

Experiências que procuraram, por um lado, incentivar o investimento e, desse 

modo, a capacidade produtiva e a iniciativa privada e, por outro, travar ou 

reduzir o aumento do sector público242.  

 

Na Europa, ao sabor dos ventos que vinham do outro lado do Atlântico, o 

regresso ao mercado significou a implantação dos novos conceitos de 

liberalização, desregulação e privatização, em vez de direcção, planificadora e 

                                                 
239 Cf., A. J. Avelãs Nunes, O Keynesianismo e a Contra-revolução Monetarista, Coimbra, Bol. Cien. 
Econ., vol. XXXV, 1992, pp.1 e ss. 
240 Perspectiva-se aqui o núcleo das questões levantadas pela actividade económica do Estado, tal como 
sintetizadas por J. Stiglitz, Economics of the Public Sector, ob. cit., pp. 3-7,11-22, 55-90 e 127-149; Jean-
François Mancel, Gestion publique, gestion pivée: la fin du clivage, AJDL nº 11, 1990, pp. 765 e ss. 
241 Cf., José Casalta Nabais, Por um Estado Fiscal Suportável. Estudos de Direito Fiscal, Coimbra, 
Almedina, 2005, pp. 63 e ss. 
242 Segundo Paul Pierson, Reagan, Dismantling the Welfare State? Thatcher and the Politics of 
Retrenchment, Cambridge University Press, 1995, privilegiando o efeito da redução do imposto sobre a 
oferta global, ao invés do estimulo da procura sublinhado por Keynes, confiou-se na restauração 
estrutural do mercado e dos seus factores de crescimento, investimento privado e iniciativa empresarial, 
como forma de vencer a depressão, a que foi atribuído um carácter estrutural em resultado do peso do 
Estado, improdutivo, sobre a iniciativa privada, produtiva No mesmo sentido, Robert Lucas Jr., Supply-
Side Economics and an Analytical Review, Oxford Economic Paper, vol. 40, nº 2, 1990; Beth A. Fischer, 
The Reagan Reversal, Columbia, University of Missouri Press, 1997 Neste sentido, Karl Brunner, Is 
“supply-side economics” enough?, Cato Journal, vol. 2, nº 3,1982; Ved. P. Gandhi, Supply-side Tax Policy. 
It’s relevance to developing countries, IMF, Washington, DC, 1987, pp. 86 e ss.; Robert E. Lucas Jr., 
Supply-Side Economics and an Analytical Review, Oxford University Press, Oxford Economic Paper nº 40, 
1990, pp. 2 e ss.; Martin Feldstein, Supply-side Economics: Old Truths and New Claims, Am. Econ. Rev. 
vol. 76, nº2, 1986, pp. 26 e ss.  
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burocrática, e das estatizações, que rapidamente se tornaram as palavras-

chave do léxico da nova ordem económica dos tempos da transição do século 

e do milénio243, associadas à introdução de MTM’s na própria Administração 

pública, por razões evidentes de eficiência244. 

 

Nesta medida, a liberalização trouxe a abertura à concorrência de 

actividades anteriormente desenvolvidas em exclusivo público, permitindo e 

fomentando o aparecimento de empresas privadas a par de empresas públicas. 

A desregulação, por sua vez, significou o aligeiramento, porventura mesmo a 

eliminação, de restrições à entrada de mercadorias e ao acesso de operadores 

privados ao mercado, no estrito respeito da concorrência e assegurada por 

entidades reguladoras independentes245. 

 

Por fim, as privatizações, em subordinação ao lema “Menos Estado, 

Melhor Estado”, justificaram-se, em especial, por preocupações de eficiência e 

garantia de uma melhor satisfação das necessidades sociais, através da 

redefinição das áreas em que a iniciativa privada pode actuar de forma mais 

vantajosa e aquelas que são mais adequadas ao sector público, afirmando-se 

claramente como o elemento-chave da nova ortodoxia de mercado246.  

                                                 
243 A este propósito, entre outros, Guido Corso, Attività economica privata e deregulation, RTDP nº 3, 
1998, pp. 629 e ss.; J. Francis, The Politics of Regulation. A Comparative Perspective, Oxford, Blackwell, 
1993, pp 57 e ss.; Paul Mentré, Regulación y desrégulación: una vision economica, in: La influencia de la 
hacienda publica en el que hacer politico, Instituto de Estudios Fiscales, 1990, pp. 57 e ss.; Ana Roque, 
Regulação do mercado: novas tendências, Lisboa, Quid Juris? 2004, pp. 33 e ss.; Anthony I. Ogus, 
Regulation, New York, Oxford University Press, 1996, pp. 32 e ss. 
244 Cf., Gérer avec les Mécanismes de Type Marché, OCDE, PUMA, 1993 ; Joël Arnould, Les contrats de 
concession, de privatisation et de service « in house » au regard des règles communautaires. Les 
 instruments de type marché à l’épreuve du droit européen de la commande publique, RFDA nº 1, 2000, 
pp. 2 e ss. 
245 Cf Nazaré Costa Cabral, O Princípio da Desregulação e o Sector Bancário, RFDUL, vol. XXXVIII, nº 2, 
pp.411 e ss.; Elisabetta Bani, Stato Regolatore e Autorità Indipendenti, in: Diritto Pubblico dell’ Economia, 
Padova, CEDAM, 1997; J. A. Kay, C.Mayer, D.J.Thompson, Privatization and Regulation: The UK 
Experience, Oxford, Clarendon Press, 1986, pp. 45 e ss.; Maria Manuel Leitão Marques, João Paulo 
Simões de Almeida, André Matos Forte, Concorrência e Regulação, Coimbra Editora, 2005, pp. 55 e ss.; 
M. Marrelli, F. Paovano e I. Rizzo, Servizi Publici: Nuove tendenze nella regolamentazione, nella 
produzione e nel finanziamento, Milano, Franco Angeli, 2007, pp. 85 e ss.; K.A. Armstrong, Regulation, 
Desregulation, Re-regulation, London, Kogan Page, 2000, pp. 65 e ss.; Gaspar Ariño Ortiz, El ámbito 
privado del sector público, in: El ámbito privado del sector público, XXIII Jornadas de Estudio, 11, 12 y 13 
de diciembre de 2002, Madrid, Ministério da Justicia, pp. 577 e ss.; Sam Peltzman, Michael Levine e 
Roger G Noll, The Economic Theory of Regulation after a Decade of Deregulation, Comments and 
Discussion, Washington, Brookings Papers on Economic Activity, 1989, pp.23 e ss.; J. Francis, The 
Politics of Regulation. A Comparative Perspective, Oxford, Blackwell, 1993. 
246 Neste sentido Aníbal Santos, O alcance da noção de serviço público, Anuário da Economia 
Portuguesa, 1977, pp. 170 e ss.; J. Donahue, The Privatization Decision: Public Ends, Private Means, 
New York, Basic Books, 1989, pp. 55 e ss.; W. Megginson e J. M. Netter, From the state to market: a 
survey if empirical studies on privatizations, JEL vol. 39, 2001, pp. 321 e ss.; P. Starr, The new life of the 
liberal state: Privatizations and the restructuring of state-society relations, in: Public enterprise and 
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Colocadas ao serviço da definição de regimes económicos menos 

intervencionistas e dirigistas, as privatizações contribuíram de forma 

determinante para reforçar a eficiência em vários sectores, flexibilizando as 

formas de satisfação de necessidades públicas através da acção de entidades 

privadas e contrariando o movimento de crescimento e diversificação do sector 

público247248.  

 

Desencadeadas ora por iniciativa interna, ora na sequência de 

recomendações de organizações económicas internacionais, as privatizações 

foram “uma moda irresistivelmente atractiva” para os Governos de numerosos 

países, independentemente das respectivas ideologias e do grau de 

desenvolvimento económico, afirmando-se afinal como uma prioridade das 

agendas políticas nacionais 249. 

 

Traduzidas na alienação de património do Estado, cujo produto foi em 

regra consignado à redução do défice público250, as privatizações fizeram 

                                                                                                                                               
privatization, New York, Westview Press, 1990, pp. 28 e ss.; David A. Skeel Júnior, Virtual privatisation: 
governance reforms for government owned firms, in: From Bureaucracy to business enterprise: legal and 
policy issues in the transformation of government services, Aldershot: Ashgate, 2003, pp. 35 e ss.; Javier 
Corcuera Atienza, Estado y economia en época de crisis: las privatizaciones, Rev. de Estúdios Políticos, 
Nueva Época nº 91, 1996, pp. 9 e ss.; Dolors Canals I. Ametler, El ejercicio por particulares de fonctiónes 
de autorida, ob. cit., pp. 72 e ss. 
247 Neste sentido, Eduardo Paz Ferreira, Ensinar Finanças Públicas numa Faculdade de Direito, ob. cit., 
pp. 234 e ss.; Paulo Otero, Coordenadas Jurídicas da Privatização da Administração Pública, in: Os 
Caminhos da Privatização da Administração Pública, IV Colóquio Luso-Espanhol de Direito 
Administrativo, Studia Iuridica 60, Colloquia – 7, Coimbra Editora, Universidade de Coimbra, Bol. FDC, 
pp.223 e ss.; e Vital Moreira, Serviço Público e Concorrência. A Regulação do Sector Energético, in: Os 
Caminhos da Privatização da Administração Pública, IV Colóquio Luso-Espanhol de Direito 
Administrativo, Studia Iuridica 60, Colloquia – 7, Coimbra Editora, Bol. FDC, pp.36 e ss.; Diogo de Lucena, 
Privatizações e eficiência, in : Política Económica para as Privatizações em Portugal, Lisboa, Verbo, 1990, 
pp. 17 e ss.; J. Wickers e G. Yarrow, Privatization: An Economic Analysis, Cambridge, Massachusetts, 
MIT Press, 1988, pp. 55 e ss. 
248 A razão invocada para a alteração da forma de propriedade em favor do sector privado, como assinala 
Rees, Inefficiency, Public Enterprise and Privatization, Eur. Ec. Riv. 1988, pp. 422 e ss., foi a ineficiência 
generalizada das empresas públicas, surgindo as privatizações como uma forma de corrigir essas 
ineficiências; M. Creveld, The Rise and Decline of the State, Cambridge, Cambridge University Press, 
1999, pp. 336 e ss. 
249 A posição de Jaime Rodríguez-Arana, La privatización de la empresa pública, Rev. del Instituto de 
Estúdios Económicos nº1, 1985, p. 81; M. Jacinto Nunes, As Reprivatiações, Rev. Banca nº 4, 1987, pp.5 
e ss; Vincent Wright, Chacun, privatise à sa manière, in: Les privatizations en Europe: programmes et 
problèmes, Poitiers, ACTES SUD, Observatoire du Changement Social en Europe Occidentale, 1995, 
pp.9 e ss ; J. A. Kay e D. J. Thompson, Privatisation: A Policy in Search of a Rationale, Ec. Journal nº96, 
1986, pp. 14 e ss.; J. Wickers e G. Yarrow, Privatization: An Economic Analysis, Cambridge, 
Massachusetts, MIT Press, 1988, pp. 27 e ss; David Schneiderman, Constitutional approaches to 
privatizations: an inquiry into the magnitude of neo-liberal constitutionalism, in: Regulation, The 
International Library of Essays in Law & Legal Theory, Aldershot, Ashgate, Colin Scott, 2003, pp.54 e ss.; 
J. Clifton, F. Comin, D. Diaz Fuentes, Privatisations in the European Union: Public Enterprises and 
Integration, Boston, MA: Kluwer Academic Publishers, 2003, pp. 65 e ss. 
250 Foi o modelo britânico, que optou por fazer a imputação das receitas provenientes das privatizações à 
cobertura do défice orçamental, sem preocupação com a compensação de natureza patrimonial, como 
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diminuir de forma substancial a participação do sector público na economia, 

tendo a privatização material dos serviços públicos tradicionais determinado o 

aligeiramento do peso do Estado, a redução da área do público e a atenuação 

das incumbências e responsabilidades da Administração, circunscrevendo-a 

cada vez mais ao dever de garantir as prestações.  

 

De facto, a anterior responsabilidade máxima do Estado desdobrou-se em 

responsabilidade pela execução, transferida para a iniciativa privada por força 

da liberalização, e responsabilidade pela garantia da prossecução dos fins 

públicos pelas actividades liberalizadas, mantida na órbita do sector público251. 

 

Neste contexto, o modelo britânico, pelo carácter pioneiro, foi um 

autêntico farol252, designadamente para os países com uma experiência 

reduzida, ou mesmo nula, na alienação ao sector privado de áreas importantes 

da economia nacional, constituindo as privatizações uma medida politica de 

inegável ousadia e grande visão estratégica253254. 

                                                                                                                                               
sublinham J. Wickers e G. Yarrow, Privatization: An Economic Analysis, Cambridge, Massachusetts, MIT 
Press, 1988, pp. 96 e ss.; D. Heald e D. Steel, Privatizing Public Enterprises: an analysis of the 
Government’s cause, in: Privatization and Regulation: The UK Experience, Oxford, Clarendon Press, 
1986, pp.156 e ss., J. A. Kay, C.Mayer e D.J.Thompson, Privatization and Regulation: The UK 
Experience, Oxford, Clarendon Press, 1986, pp. 95 e ss. Diferente a opção francesa, determinada pela 
preservação global do património, sendo as receitas provenientes das privatizações destinadas 
exclusivamente a dotações de capital para as empresas mantidas no sector público, como assinalam 
Michel Durupty, L’actualité en droit économique. Les relations entre le secteur public et le secteur privé: la 
privatisation du secteur public en France, Paris, Rec. Dalloz Sirey, Chronique, nº 12, 1988, pp. 79 e ss.; 
Xavier Denis, Juridicis e Jean-Pierre Petit, Les privatisations, Paris, Montchrestien, 1998, pp. 67 e ss.; 
Hervé Dumez e Alain Jean Maître, Les privatisations en France,1986-1992, in: Les Privatisations en 
Europe. Programmes et Problèmes, Poitiers, ACTES SUD, 1993, pp. 105 e ss.; Paola Balzarini, 
Privatizzazione delle imprese pubbliche francesi: primo bilancio e modifiche normative, Rivista delle 
Società nº1-2, 1990, pp. 1 e ss. 
251 Cf., Pedro Gonçalves, A Concessão de Serviços Públicos, ob. cit., 20 e ss.  
252 A palavra “privatização” foi inicialmente proposta por Peter Drucker para substituir “desnacionalização” 
e inspirou-se nas críticas libertárias de Hayek contra o Estado providencial e colectivista, cf. Friedrich von 
Hayek, The Road to Serfdom Chicago, University of Chicago Press, 1944. 
253 Embora indissociável da tentativa política de redução do peso dos sindicatos no sector público, o 
programa britânico de privatizações alicerçou-se em razões de natureza económica e financeira. Como 
recorda Margaret Thatcher: “A privatização era, não menos do que a estrutura fiscal, fundamental para a 
melhoria do desempenho económico da Grã-Bretanha, mas para mim, era muito mais do que isso (...) 
mediante a privatização – sobretudo o tipo de privatização que conduz à mais ampla detenção possível 
de acções por parte do público –, o poder do Estado é reduzido e aumentado o poder do povo”. Cf., 
Margaret Thatcher, Os Anos de Downing Street, Bertrand Editora, 1994, pp. 671 e ss. Sobre as práticas 
desenvolvidas pelas privatizações no Reino Unido, com destaque para o “capitalismo popular”, Jeremy J. 
Richardson, Pratique des privatisations en Grande Bretagne, in: Les Privatisations en Europe. 
Programmes et Problèmes, Poitiers, ACTES SUD, 1993, pp. 73 e ss.; M. Daly e A, George, Margaret 
Thatcher in Her Own Words, London, Harmondsworth, Penguin Books, 1987; R. Fraser e M. Wilson, 
Privatizations: The UK Experience and International Trends, London, Longman, 1988, pp. 245 e ss.; M. 
Bishop e J. Kay, Does Privatization Work? Lessons from the UK, London, London Business School,1988; 
Philippe Kerandren, Les modernisations de l’État et le thatchérisme, Bruxelles, Bruylant, 1994, pp. 158 e 
ss.; I. MacGregor, A Narrative: The Political Economy of Privatization in Britan, in: Privatization and State-
Owned Enterprise, London, Kluwer, 1989, pp. 67 e ss.; D. Heald, e D. Steel, Privatizing Public Enterprises: 
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E, após haverem respondido pela venda de grande número de empresas 

públicas, os ventos das privatizações começaram a soprar também no sentido 

do alastramento aos serviços da Administração pública, atingidos de igual 

modo pela reacção das opiniões públicas ao peso, ineficiência e carácter 

burocratizado do sector público, a que se imputavam em larga medida as 

principais culpas pela fraca qualidade da prestação pública255.  

 

Daí que o novo modelo económico haja privilegiado também a relação 

custo-eficácia para o apuramento da valia da provisão pública256, tendo a 

Administração, por razões de eficiência, passado a fazer uma utilização 

crescente do direito privado, alimentando e reforçando a “fuga para o 

privado”257.  

                                                                                                                                               
an analysis of the Government’s cause, in: Privatization and Regulation: The UK Experience, Oxford, 
Clarendon Press, 1986, pp. 35 e ss. 
254 Neste contexto, cumpre salientar a novidade e os elevados benefícios decorrentes das medidas 
reformistas de PFI lançadas pelo Governo conservador britânico. 
255 Cf., Albert Breton e Ronald Wintrobe, The logic of burocratic conduct, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1982, pp.13 e ss.; Edward C. Page, Burocrazia, amministrazione, politica: un’ analisi 
comparata, Bologna, Il Mulino, 1990, pp. 7 e ss. 
256 Preconizou-se a abertura ao “new public management”, nas palavras de Paul de Grout e Stevens, The 
assessement: financing and managing public services, OREP, vol.19, nº 2, 2003, pp. 215 e ss., e ao 
recurso ao “contracting out”, na senda das teses precursoras de Savas, A Empirical Study of Competition 
in Municipal Service Delivery, Publ. Administ. Rev. vol. 37, nº 6, 1977, pp. 717 e ss., e Edwards e Stevens, 
The Provision of Municipal Sanitation Services by Private Firms. An Empirical Analysis of the Efficiency of 
Alternative Market Structures and Regulatory Arrangements, JIE, vol. 27, nº 2, 1987, pp. 133 e ss. No 
mesmo sentido, E. Ferlie, L. Ashburner, I. Fitzgerald e A. Pettigrew, The New Public Management in 
Action, Oxford, Oxford University Press, 1996; C. Hood,  A Public Management for All Seasons? Public 
Administration, nº69, 1991, pp. 3-9; F. Rodley, The New Public Management in Europe: Comparative 
Perspectives, Public Policy and Administration, vol. 11, nº1, 1996, pp.16 e ss.; D. Osborne e P. Plastrick, 
Banishing Bureaucracy: The Five Strategies for Reinventing Government, New York, Addison Wesley, 
1997, pp. 86 e ss.; Christine Bellamy, Moving to e-government: the role of ICT’s in the public sector, in: 
Public Management and Governance, London-New York, Routledge, 2003, pp. 113 e ss.; Ernâni Lopes, 
Economia e produtividade na Função Pública, in: A  Reinvenção da Função Pública, Oeiras, INA, 2002, 
pp.13 e ss.; Orlando de Carvalho, Empresa e Lógica Empresarial, in: Estudos em Homenagem ao Prof. 
Doutor A. Ferrer-Correia, FDC, Bol.vol. IV, nº especial, 1997, pp. 3 e ss.  
257 A este propósito, Pedro Gonçalves, O Contrato Administrativo. Coimbra, Almedina, 2004, pp. 46 e ss., 
aponta ter o direito privado acabado por abranger a regulação de “áreas naturais” do direito 
administrativo. A “fuga para o privado” passou a assumir duas dimensões: por um lado, a privatização 
organizatória, mediante a utilização pela Administração de formas organizativas de direito privado, 
desencadeando o nascimento das entidades administrativas privadas; e, por outro, a privatização do 
direito aplicado pela Administração, consequência do primeiro movimento, consubstanciada na utilização 
dos instrumentos de acção próprios do direito privado, em vez dos modos específicos do direito público 
administrativo; José Ortiz Diaz, El horizonte de las administraciones públicas en el cambio de siglo. 
Algunas consideraciones de cara al año 2000, in. El Derecho Administrativo en el umbral del siglo XXI, 
Homenaje al Professor Dr. D. Ramón Martín Mateo, tomo I, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2000, pp.63 e ss.; 
Kwong-Leung Tung, Efficience du secteur privé dans les services publics: une analyse critique, Rev Inter. 
Sc. Administ, nº 4, 1997, pp. 539 e ss.; J. Cretella Jr., Esquemas privatísticos no Direito Administrativo, 
Rev. Forense, Rio de Janeiro, 1º Trimestre, Ano 84, vol. 301,1988; Elisabete Reis de Carvalho, 
Reengenharia na Administração Pública. A Procura de Novos Modelos de Gestão, Lisboa, Instituto 
Superior de Ciências Sociais e Políticas, 2001, pp. 89 e ss.; Elisabete Reis de Carvalho, Reengenharia na 
Administração Pública. A Procura de Novos Modelos de Gestão, Lisboa, Instituto Superior de Ciências 
Sociais e Políticas, 2001, pp. 88 e ss. 
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Tratou-se da face visível de um novo modo de perspectivar a forma de 

assegurar o interesse público, minimizando a produção directa de bens pelo 

Estado em favor do estabelecimento de quadros regulatórios258, tendo a 

regulação económica, consequência das privatizações e do desenvolvimento 

de várias formas de associação dos privados para a satisfação de 

necessidades públicas, passado a funcionar como um instrumento decisivo 

para a questão central do redimensionamento do sector público259. 

 
Assente nestes três eixos de descomprometimento público em relação à 

economia260, a desintervenção pública não significou, nem podia ter significado 

o regresso ao “laissez-faire” do capitalismo liberal261. 

 

Na verdade, o “novo Estado mínimo” não o foi apenas por motivos de 

natureza ideológica, sendo igualmente marcantes as razões associadas à 

necessidade de garantir a contenção do défice e da dívida pública em 

obediência a metas de regulação orçamental, como as impostas pelo PEC aos 

parceiros comunitários simultaneamente membros do “clube” euro262, mas que 

vêm operando, aliás, aquilo que os legisladores nacionais não têm conseguido 

consagrar no plano interno, como bem reconhece Paz Ferreira263.  

 

Então, sob os auspícios das novas orientações de política económica, o 

orçamento voltou a merecer um lugar central no quadro das preocupações de 

ordem macroeconómica, tendo arrastado o renascimento da importância dos 

                                                 
258 Cf., Eduardo Paz Ferreira, Ensinar Finanças Públicas numa Faculdade de Direito, ob. cit., pp.234 e ss.; 
J. Francis, The Politics of Regulation, Oxford, Blackwell, 1993, pp. 1 e ss. 
259 Peter M. Jackson, The size and scope of public sector: an international comparison, in: Public 
Management and Governance, London-New York, Routledge, 2003, pp. 25 e ss. 
260 Cf., Jorgen Gronnegard Cristensen, Le desengagement de L’État : étude critique d’un problème 
administratif dans son contexte politique, RISA nº 1, 1998, pp. 45 e ss. 
261 Foi o novo papel do Estado, centrado essencialmente na regulação da economia privada não só para 
garantir o funcionamento dos mecanismos de mercado e da concorrência, mas também para fazer valer 
os interesses público e sociais. E, na dupla Estado regulador/acções de regulação económica 
independente passaram a residir os novos e mais característicos instrumentos da recente função do 
Estado na esfera económica, como defende Vital Moreira, Serviço Público e Concorrências, a Regulação 
do Sector Eléctrico, in: Os Caminhos da Privatização da Administração Pública, Bol. FDC, Studia Iuridica 
60, Colloquia – 7, Universidade de Coimbra, Coimbra Editora, pp. 223 e ss. No mesmo sentido Pedro 
Gonçalves, A Concessão de Serviços Públicos, ob. cit., pp.22 e ss. 
262 Cf., Paulo Pitta e Cunha, A União Económica e Monetária e as Perspectivas da Integração Europeia, 
in: A União Europeia na Encruzilhada, Coimbra, Almedina, pp. 11 e ss.; António de Sousa Franco, 
Problemas Financeiros e Orçamentais da União Europeia, in: A União Europeia na Encruzilhada, 
Coimbra, Almedina, 1996, pp. 35 e ss.  
263 Cf., Eduardo Paz Ferreira, Da Dívida Pública e Das Garantias dos Credores do Estado, ob. cit., p. 124. 
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estudos de direito orçamental, em especial a sua componente jurídica, pelo que 

se retomou a tradição da sua configuração como um ramo jurídico poderoso 

com tendência a autonomizar-se do direito financeiro264.  

 

Neste contexto, o orçamento assim revitalizado passou a ser 

perspectivado não como um instrumento de políticas financeiras, antes como o 

meio ideal para assegurar a contenção da despesa pública, reabilitada a regra 

do equilíbrio orçamental, a que os compromissos europeus vieram conferir uma 

actualidade inesperada265. 

 

Por outro lado, reforçou-se também o controlo parlamentar e o controlo 

externo, jurisdicional ou independente, da receita e da despesa, num cenário 

marcado pela preocupação de garantir ganhos de eficiência e de 

economicidade na gestão pública.  

 

Na verdade, foi uma evolução que correspondeu a um movimento geral 

no sentido da contenção da despesa, com uma primeira vertente na verificação 

da respectiva utilidade de forma a impedir o desperdício e a má utilização266, 

gerando um conceito de legalidade financeira distinto do tradicional, que 

abrangeu não só os aspectos de conformidade com a lei e, muito em especial, 

com as normas de contabilidade pública, mas também a conformidade com os 

critérios de correcção financeira e boa gestão267.  

 

Paralelamente, reconheceram-se os campos de acção e os objectivos da 

despesa pública e privada no âmbito das modernas sociedades de economia 

mista268, reduzindo-se as despesas sociais através do recurso a formas de 

                                                 
264 Uma evolução assinalada por Eduardo Paz Ferreira, Ensinar Finanças Públicas numa Faculdade de 
Direito, ob. cit., pp. 136 e ss. 
265 Cf., Eduardo Paz Ferreira, Ensinar Finanças Públicas numa Faculdade de Direito, ob. cit., pp.135 e ss. 
Tratou-se, afinal, de uma trajectória que se ficou a dever, fundamentalmente, à necessidade de equilibrar 
as contas públicas e de reduzir o peso do sector público no PIB, legitimando a opção por uma disciplina 
orçamental reforçada e envolvendo um corte profundo com a forte tendência para a desorçamentação. 
266 Cf., Carlos Moreno, Finanças Públicas, Gestão e Controlo dos Dinheiros Públicos, 2ªed., Lisboa, UAL, 
2000, pp.266 e ss.; António de Sousa Franco, O Presente e o Futuro das Instituições de Controlo 
Financeiro com carácter Jurisdicional, Rev. TC nºs 19-20, 1993, pp.37 e ss. 
267 A este propósito, Eduardo Paz Ferreira, Ensinar Finanças Públicas numa Faculdade de Direito, ob. cit., 
pp. 175 e ss. 
268 Cf., Eduardo Paz Ferreira, Ensinar Finanças Públicas numa Faculdade de Direito, ob. cit., p. 172; La 
Dépense Publique, au Coeur de nos Systèmes de Finances Publiques, RFFP nº 77, 2002, pp. 27 e ss.; 
Yves Cannae, Dépense Privée, Dépense publique, RFFP nº 77, 2002, pp. 9 e ss. 
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financiamento e gestão privados por via de esquemas de associação das 

esferas pública e privada assentes na prestação de serviços públicos com 

ganhos de valor para o erário público e uma maior e melhor satisfação dos 

cidadãos e dos agentes económicos.  

 

No campo tributário, entre os aspectos mais marcantes assinalou-se uma 

concorrência fiscal sem precedentes em que os Estados foram forçados a 

entrar em virtude da globalização. Concorrência, encarada como benéfica 

numa primeira fase e, como tal, acolhida com simpatia, mas que, ao conduzir a 

uma baixa substancial das taxas, por força da manutenção e aceleração, não 

tardou a provocar um enorme desequilíbrio quer dos diversos impostos do 

sistema fiscal – ganhando terreno os impostos sobre o consumo face aos 

impostos sobre o rendimento –, quer dos impostos suportados pelos diversos 

tipos de contribuintes – provocando a deslocação da tributação das empresas, 

do rendimento do capital e dos rendimentos profissionais269. 

 

Por outro lado, procurou-se contrariar igualmente o designado “declínio” 

ou “degradação” do poder fiscal parlamentar270 associado à transferência do 

poder relativo aos impostos, seja de natureza institucional, como a traduzida na 

“governamentalização” dos impostos, seja da crescente transferência social 

decorrente da emergência do poder fiscal protagonizado por variadas forças 

sociais, com impacto na rigidez das despesas do Estado ou na impossibilidade 

prática de uma efectiva tributação de certas manifestações da capacidade 

contributiva271. 

 

Um panorama alicerçado na pretensão de devolver aos contribuintes o 

poder de “consentir” os impostos, combatendo soluções de substituição da 

autorização parlamentar dos impostos por regras fixas com largo acolhimento, 

                                                 
269 Donde a importância da tomada de posição sobre uma tal concorrência fiscal tanto pela OCDE, 
Concurrence Fiscal Dommageable : Un Problème Mondial, OCDE, 9 de Abril de 1998 , como pela UE, 
Código de Conduta relativo á Fiscalidade de Empresas, (UE), aprovado por Resolução do Conselho e dos 
Representantes dos Governos dos Estados membros, reunidos no Conselho em 1 de Dezembro de 1997, 
conferindo ao problema uma dimensão mundial 
270 Como reconhece. José Casalta Nabais, Por um Estado Fiscal Suportável. Estudos de Direito Fiscal, 
ob. cit., pp. 139 e ss. 
271 Uma transferência fiscal que não pode esquecer a transferência de poder tributário para a União 
Europeia, que, ao comunitarizar-se, foi progressivamente transferido dos parlamentos nacionais para o 
Conselho de Ministros da União. 
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perspectivando ainda a correcção a abusos da tributação por via 

referendária272. 

 
3. As Grandes Mutações Políticas e Económicas e a Construção da 

Europa 
 

A Queda do Muro de Berlim, que provocou uma total e irreversível 

inversão das ideologias e das correntes doutrinárias dominantes e respondeu 

por novos figurinos políticos e económicos, veio alterar radicalmente o cenário 

geoestratégico mundial, pondo termo ao mundo bipolar que havia enformado o 

mapa geopolítico do após-guerra assente em duas superpotências, dois 

sistemas político-ideológicos antagónicos, duas alianças militares, “duas 

Europas” e duas Alemanhas, abrindo o caminho à reunificação europeia e à 

verdadeira vertigem que passou a assolar a Europa273.  

 

Um cenário em que à unificação alemã veio juntar-se a candidatura dos 

PECO’s à UE, uma vez preenchidos os requisitos aprovados no CE de 

Copenhaga: a instituição dos alicerces do Estado democrático de direito e a 

adopção dos mecanismos próprios da economia de mercado274. Um processo 

que convocou de novo o binómio alargamento–aprofundamento, mobilizador de 

esforços para a realização de reformas substanciais quer da parte dos países 

candidatos, quer da União, confrontada com o maior alargamento alguma vez 

realizado275. 

 

                                                 
272 Como defende Diogo Leite Campos, O novo contrato social : dos impostos às contribuições, Rev. AO 
nº 3, 2005, pp. 649 e ss., à falta de justiça das leis de imposto, à dificuldade de controlar a Administração, 
à insuficiência dos tribunais do Estado, procurou-se um novo contrato social dos impostos, tentando-se 
redescobrir a vontade de todos os interessados na criação dos impostos e a vontade dos contribuintes na 
aplicação da lei e no seu controlo. 
273 Cf., Charlotte Bretherton e Geoffrey Ponton, Global Politics – An Introduction, Oxford, Blackwell, 1996, 
pp. 120 e ss.; Jeffry A. Frieden, Global Capitalism. It’s Fall and Rise in the Twentieth Century, ob. cit., pp. 
413 e ss. 
274 Cf., Klaus-Dieter Borchardt, L’Unification Européene, Office des Publications Oifficielles des 
Communautés Européennes, Luxembourg, 1995; Denis Badré, L’ Union Européenne s’élargit à l’Est: 
Après la Reforme des Institutions, celle des Finances sera nécessaire, RAE nº 1, 1996, pp. 9 e ss.; Alain 
Mayhew, Recreating Europe. The European Union’s Policy Towards Central and Eastern Europe, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1999, pp. 87 e ss. 
275 Cf., Jean Blondel, The European Community and Central and Eastern Europe, in: The Construction of 
Europe. Essays in Honour of Emile Noël, ob. cit., pp.129 e ss.; Domenico Mario Muti, The Impact of 
Systemic Transition on the European Community, in: The Construction of Europe. Essays in Honour of 
Emile Noël, ob. cit., pp. 143 e ss.; Carsten Sprenger, Direct Investment and the eastern enlargement of 
the EU, EIB, Report 99/P3. 
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E para cumprimento dos requisitos económicos, os candidatos lançaram 

mão a programas de privatizações ao serviço do esforço de substituição do 

modelo colectivista pela matriz da economia de mercado, assegurando 

igualmente o ressurgimento de estruturas financeiras276. 

 

De facto, o desmoronamento das economias colectivistas e planificadoras 

na URSS e em outros países da região277 emprestou aos movimentos de 

privatização e à liberalização das economias um alcance global e histórico278, 

passando a encontrar-se apenas economias mistas, que romperam com o 

equilíbrio em favor do sector público que havia caracterizado economias de 

forte tradição de intervencionismo estatal279.  

 

Acresce que as duas últimas décadas do século XX foram igualmente 

tempos de assinaláveis reestruturações decorrentes não só da abertura dos 

mercados ditada pela globalização280, mas também do “segundo regionalismo”, 

arrastando a constituição de blocos económicos na Europa, América do Norte e 

continente asiático, cujas estratégias comerciais, como salienta Lopes Porto281, 

                                                 
276 Cf., Augusto Mateus, J. M. Brandão de Brito e Victor Martins, Portugal XXI – Cenários de 
desenvolvimento, Venda-Nova, Bertrand, 1995, pp.28 e ss., No plano da situação geoestratégica 
internacional desenharam-se igualmente factores de preocupação ao nível da segurança internacional 
ligados aos riscos de proliferação de armas de destruição maciça, nomeadamente nos países da periferia 
do ex-império soviético; às tensões e conflitos potenciais nos territórios do ex-socialismo soviético e no 
mundo islâmico envolvente; à incerteza quanto à estabilidade estratégica na Ásia-Pacífico. A este 
propósito, Maurice Bommensath, L’Europe au-delà de Maastricht et face à l’élargissement vers l’Est, RMC 
et UE nº 387, 1995, pp. 213 e ss.; Branko Tomsa, L’Élargissement de l’Union Européenne à l’Europe de 
l’Est : une Entreprise Lente et Difficile, in : Les Multiples Aspects des Relations Internationales, Bruxelles, 
Bruylant, 1995, pp. 89 e ss.  
277Cf., Robert Boyer, Les capitalismes vers le XXI eme siècle : des transformations majeures en quête de 
théories, Coimbra, Notas Económicas nº 4, 1994, pp. 16 e ss. 
278 Como defende Vital Moreira, Auto-regulação profissional, ob. cit., p.19, a “perestroika” e a “glasnot” de 
Gorbatchov provocaram uma mudança profunda e decisiva na URSS e conduziram a uma concepção 
mais aberta e pluralista da vida social que, transposta para o domínio da propriedade, desencadeou 
movimentos de privatizações de inevitável repercussão nas transformações do sistema económico e do 
modelo de organização social. 
279 Neste sentido, Eduardo Paz Ferreira, Ensinar Finanças Públicas numa Faculdade de Direito, ob. cit., p. 
115. 
280 Segundo Peter Malanczuk, Globalization and the future role of sovereign states, in: International 
Economic Law with a Human Face, The Hague, Kluwer Law International, 1998, pp.45 e ss. No mesmo 
sentido, Robert O’Brien, Anne Marie Goetz, Jan Aart Scholte e Marc Williams, Contesting Glogal 
Governance: Multilateral Economic Institutions and Global Social Movements, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2000, pp.2 e ss.; Scipione Guarrascino, Storia degli ultimi sessant’anni. Dalla guerra 
mondiale al conflitto globale, ob. cit., pp 285 e ss.; Nicolas Crafs e A. J. Venables, Globalization History: A 
Geographical Perspective, Discussion Paper nº 524, London, Centre for Economic Performance, 2002. 
281 Cf., Manuel Carlos Lopes Porto, Políticas da Integração e Políticas Comunitárias, ob. cit., pp. 443 e ss.; 
Os Blocos regionais e o Comércio Mundial, in: Estudos Jurídicos e Económicos em Homenagem ao 
Professor João Lumbrales, Lisboa, FDL, 2000, pp. 763 e ss.; Eduardo Raposo de Medeiros, Blocos de 
Integração Económica. Uma Análise Comparativa do Comércio Mundial, in: Estudos Jurídicos e 
Económicos em Homenagem ao Prof. Doutor António de Sousa Franco, vol. I, Coimbra, Coimbra Editora, 
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não podiam deixar de ter repercussões de monta, influenciando e consolidando 

o livre-cambismo. 

 

Uma linha manifestamente favorável ao reconhecimento das vantagens 

da liberalização e multilateralização das trocas internacionais, para cujo 

fortalecimento a criação da OMC, na sequência da Ronda do Uruguai do 

GATT282, foi encarada como um acontecimento promissor, após três décadas e 

meia e sete Rondas em que se havia feito sentir o importante papel do velho 

acordo institucionalizado. 

 

Neste quadro, em que tudo estava de facto em franca e profunda 

mutação, a partir dos anos oitenta a integração europeia, que absorveu e 

consolidou os sinais da mudança, enfrentou também o desafio da criação do 

mercado interno, a realização da UEM, no quadro evolutivo da transformação 

da Comunidade em União, e o alargamento aos países da Europa Central e 

Oriental, traçando decididamente o perfil da integração europeia no sentido de 

um cenário superior a um Grande Mercado283. 

 

Introduzido pelo AUE, o mercado interno reconheceu a importância da 

realização de um espaço geográfico e económico único, sem barreiras 

técnicas, físicas e fiscais às quatro liberdades de circulação, um genuíno 

                                                                                                                                               
2006, pp. 761 e ss.; T. Geiger e D. Kennedy, Regional Trade Blocks, Multilateralism and the GATT, 
London, Pinter, 1996, pp. 254 e ss. 
282 Quer em termos de volume de comércio, quer em número de Estados membros, o balanço do GATT 
era muito positivo. De facto, desde 1947, e no espaço de trinta anos, o volume do comércio tinha subido 
de 10 para 155 mil milhões dólares e o número de países elevado de 23 para 99. Representou ainda um 
indesmentível progresso que a Ronda do Uruguai haja considerado igualmente outros sectores como a 
agricultura, os serviços, a propriedade intelectual e o ambiente, tendo no final o valor do comércio 
considerado subido para mil milhões de dólares e o número de participantes atingido a cifra de 117. 
Tratou-se de uma progressão assinalável que não só mostrou ter estado no âmbito do GATT a maior 
parte do comércio mundial, como também permitiu prever a possibilidade de a OMC caminhar de forma 
eficaz para uma melhor definição e um maior cumprimento das regras do comércio internacional, agora 
num cenário marcado por crescentes estratégias comerciais de blocos. A este propósito, Guy 
Meyronneeine, Uruguay Round : flashes sur les accords, RAE nº1, 1994, pp. 56 e ss.: Alice Landau, 
L’Uruguay round: conflit et coopération dans les relations économiques internationales, Bruxelles, 
Bruylant, 1996: Guy Meyronneeine, RAE nº1, 1994, pp. 63 e ss.; Maria Antonina Lima, O debate livre-
cambismo-proteccionismo revisitado no pós Uruguay Round, in: Ensaios de homenagem a Manuel 
Jacinto Nunes, Lisboa, ISEG, 1996, pp. 679 e ss; Fereydoun A. Khavand, Le nouvel ordre commercial 
mondial : du GATT à l’OMC, Paris, Nathan, coll. Économie, Sciences sociales, 1995, pp. 103 e ss.; Ralf 
Boscheck, The governance of global market relations: the case of substituting antitrust for antidumping, 
World Complete, Law Ec. Rev. nº1, 2001, pp. 41 e ss.; Michel Bélanger, Institutions Économiques 
Internationales, Paris, Economica, 1997, pp. 123 e ss. 
283 Sobre os cenários então configurados e respectivas exigências, Maria Eduarda Azevedo, A Europa em 
Movimento. Apostas e Desafios no Limiar do Novo Século, ob. cit., pp. 331 e ss. 
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mercado sem fronteiras internas e liberto de exclusivos públicos impeditivos da 

interpenetração plena das economias nacionais, em cujo âmbito o direito de 

livre circulação se alargou aos cidadãos como tais, deixando antever a 

superação da visão “mercantilista” na base da concepção do mercado 

comum284. Nesta perspectiva, o lançamento do mercado interno foi claramente 

o eco do alerta lançado pelo relatório Cecchini e da estimativa dos chamados 

“custos da não Europa”285. 

 

Um contexto em que foi inegável a expectativa de que o mercado interno 

ia proporcionar um impulso de crescimento susceptível de contribuir para a 

convergência das economias nacionais, envolvendo um esforço para que não 

era demais sublinhar o papel decisivo reservado aos investimentos privados e 

à iniciativa empreendedora286. Paralelamente, foi também atendível o reforço 

da interdependência económica dos países membros, reduzindo o espaço de 

manobra das políticas autónomas, e a simplificação dos limites transfronteiriços 

em cada um. 

 

                                                 
284 Cf., Paulo de Pitta e Cunha, Direito Europeu. Instituições e Políticas da União, ob. cit., pp. 22 e ss.; do 
mesmo Autor, Integração Europeia. Estudos de Economia, Política e Direito Comunitários, ob. cit., pp. 389 
e ss.; Rui Manuel Gens de Moura Ramos, Das Comunidades à União Europeia, Coimbra, Coimbra 
Editora, 1999, pp. 143 e ss; A. Mattera, Le Marche intérieur: une brèche dans les dures murailles des 
souverainetés nationales, CDE nº5-6, 2002, pp. 519 e ss.; P. Buigues e A Sapir, L’ impact du marché 
unique sur les grands pays européens, Rev. Ec. Pol. nº 2, 1999, pp. 177 e ss.; José Luís Buendia Sierra, 
Exclusive Rights and State Monopolies under EC Law, Oxford, Oxford University Press, 1999, pp. 75 e 
ss.; F. Huart e P. Rollet, Du grand marché à l’Union économique et monétaire, Paris, Cujas, 1995, pp. 89 
e ss.; A. Mattera, Le marché unique européen – ses règles, son fonctionnement, Paris, Jupiter Editions 
Juridiques Associées, 1988, pp. 132 e ss.; M. Green, T. C. Hartley e J. A. Usher, The Legal Foundations 
of the Single European Market, Oxford, Oxford University Press, 1991, pp. 28 e ss.; Catherine Goybet, 
Goybet, Catherine, L’Europe 1993 à la croisée des chemins, RMC et UE nº 364, 1993, pp. 571 e ss. 
285 Cf., Pedro Álvares, Maastricht. A Europa e o Futuro, Mem Martins, Publicações Europa-América, 1992, 
pp.44 e ss.; Louis Reboud, L’achèvement du Marche Intéreur Européen, Paris, Economica, 1989; Pierre 
Vigier, Les coûts de la non Europe, in: 1992, et après …, L’ Événement Européen. Initiatives et Débats, 
Paris, Seuil, nº 3-4, 1988, pp. 165 e ss.; John Grahl e Paul Teague, 1992 – The Big Market. The Future of 
the European Community, London, Lawrence & Wishart, 1990, pp. 75 e ss. 
286 A este propósito, Pierre Maillet, L’impact du marché unique. Méthodologie et divers effets observés, 
RMC e UE n º 409, 1997, pp.382 e ss. No mesmo sentido, Jean Pisani-Ferry, Évaluer les effets du marché 
unique, RMC et EU nº 409, 1997, pp. 380 e ss.; Maria Eduarda Azevedo, O Acto Único Europeu : Uma 
Viragem Decisiva para o Rumo da Europa, in : A Europa em Movimento, Lisboa, Editorial Notícias, 1997, 
pp.207 e ss.; Armand Bizaguet, Le Grand Marché Européen de 1993, Paris, Que sais-je ? PUF, 1990; 
Luigi Daniele, Il Tratatto di Roma e l’ Atto Único a confronto: qualque considerazione, Riv. Di Sc. Giu., nº 
2, 1992, pp. 145 e ss.; Claude André, Jean-François Drevet, Encko Landaburu, Marché intérieur et 
conséquences régionales, in : 1992, et Après…, L’événement européen. Initiatives et débats, Paris, nº 3-4, 
1988, pp. 183 e ss.; D. J. Neven, Gains and Losses from 1992, Ec. Policy vol.10, 1992, pp. 13 e ss.; M. 
Davenport e S. Page, Europe 1992 and the Developing World, London, Overseas Development Institute, 
1991, pp. 208 e ss.; Jean de Ruyt, L’ Acte Unique Européen, Bruxelles, Ed. Université de Bruxelles, 1987, 
pp. 170 e ss ; Jean Pisani Ferry, Évaluer les effets du marché unique, RMC et UE nº 409, 1997, 
pp. 380 e ss.;John Farnell, Le bilan du marché unique et la préparation de son avenir, RMC et UE nº 
409, 1997, pp.  395 e ss. 
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Então, o “Objectivo 92” passou a constituir um símbolo emblemático, 

espelho da visão estratégica e de um renovado dinamismo da acção da 

Comunidade287288. 

 

No campo da integração económica, a realização do mercado interno 

pouco mais representou do que a reafirmação da integração já dominante na 

concepção inicial da CEE, embora com um alcance mais vasto e ambicioso do 

que o que havia estado subjacente ao mercado comum289. 

 

 Mas, apesar das alterações reduzidas que introduziu, o AUE revelou 

potencialidades “funcionalistas” insuspeitas, a que o relatório Delors deu 

expressão: a concepção da união económica e monetária como o 

desenvolvimento do processo de realização do mercado interno, apresentados 

como partes integrantes de um todo único290. Deste modo, nasceu um novo 

binómio galvanizador firmado na relação “mercado único-moeda única”291. 

                                                 
287 Sondagens e inquéritos de opinião mostraram que os cidadãos europeus alimentavam elevadas 
expectativas quanto ao impacto do mercado interno e à sua capacidade para contrariar os “custos da não 
Europa” para que alertara o Relatório Cecchini. Neste sentido, Pierre Vigier, Les Coûts de la non Europe, 
in : 1992, et Après ..., L’ Événemet Européen. Initiatives et Débats, Paris, Seuil, nº 3-4, 1988, pp. 79 e ss.; 
Denys Simon, De l’Acte unique au marche unique, Journal de Droit International nº 2, 1989, pp. 265 e ss. 
288 Como defende, Paulo de Pitta e Cunha, Direito Europeu. Instituições e Políticas da União, ob. cit., 
pp.184 e ss., no plano institucional o AUE operou modificações mínimas – traduzidas, sobretudo, na 
adopção quer de um processo de cooperação com o PE que, não alargando de forma significativa a 
respectiva esfera de competências, esteve longe de fazer a superação tantas vezes reclamada do “défice 
democrático”, quer do método de maioria qualificada nas deliberações do Conselho, para garantia da 
aprovação expedita de numerosos actos de direito comunitário relativos à criação e ao funcionamento do 
mercado interno. No mesmo sentido, Jean-Paul Jacqué, L’Acte Unique Européen, RTDE nº 4, 1986, pp. 
575 e ss.; Vincenzo Starace, Le innovazioni istituzionali dell’Atto Único Europeo, in: XXIII Tavola Rotonda 
di Diritto Comunitario “L’Atto Único Europeo”, Milano, 16 novembre 1990, Jus Riv. di Sc. Giu. nº 2, 1992, 
pp. 95 e ss.; Émile Noël, L’Acte unique européen: signification et perspectives, in: 1992, et après …, 
L’Évenement Européen. Initiatives et Débats, Paris, Seuil, nº 3-4, 1988, pp. 87 e ss.; Ângelo Valenti, L’Atto 
Unico Europeo: stipulazione, structure e natura, Jus Riv. Sc. Giu. nº2, 1992, pp. 165 e ss.; Denys Simon, 
De l’Acte unique au Marché unique, Journal du droit international, nº 2, 1989, pp. 265 e ss; Maria Eduarda 
Azevedo, O Acto Único Europeu. Os Novos Equilíbrios Institucionais, Rev. OA, Lisboa, Ano 48, 1988, pp. 
941 e ss.; A. Smith e A. Venables, Completing the internal market in the EC, some industry simulations, 
Eur. Econ. Rev. vol. 32, 1988, pp. 78 e ss. 
289 Como reconhece Paulo de Pitta e Cunha, Reflexões sobre a União Europeia, Rev. Banca nº 21, 1992, 
pp. 114 e ss. No mesmo sentido, A. Mattera, Le marche Intérieur: une brèche dans les dures murailles 
des souverainetés nationales, CDE nº 5-6, 2002, pp. 519 e ss.; J. W. de Zwaan, The Single European Act: 
conclusions of a unique document, CMLR nº 4, 1986, pp. 747 e ss.; Richard. Baldwin e Charles. Wyplosz, 
The Economics of European Integration, London, McGraw-Hill, 2004, 103 e ss. 
290 Como sublinha Paulo de Pitta e Cunha, Reflexões sobre a União Europeia, in: Direito Europeu. 
Instituições e Políticas da União, ob. cit., pp.184 e ss. No mesmo sentido, Jean-Victor Louis, Monetary 
capacity in the Single European Act, CMLR nº 1, 1988, pp. 9 e ss.; do mesmo Autor, A monetary union for 
tomorrow?, CMLR nº 2, 1989, pp. 301 e ss.; Gian Luigi Tosato, Verso l’ Unione Económica e monetária: 
profili giuridiche e istituzionali, Riv. Sc. Giu. nº 2, 1992, pp. 1231 e ss.; J.A. Aguirre, La Moneda Unica 
Europeia, Madrid, Union Editorial, 1990, pp. 255 e ss.; Jean-Victor Louis, Monetary capacity in the Single 
European Act, CMLR nº1, 1989, pp. 9 e ss.; Renaud Dehousse e Giandomenico Majone, The institutional 
dynamics of European integration from the Single Act to the Maastricht Treaty, in: The construction of 
Europe. Essays in Honour of Emile Noël, ob. cit., pp. 91 e ss.; R. W. Vickerman, The Single European 
Market, London, Harvest Wheatsheaf, 1992, pp. 127 e ss.; Danielle Luigi, Il Tratatto e l’Atto Unico a 
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Mais tarde, no início da década de noventa, o Tratado de Maastricht 

consubstanciou a segunda mais ampla revisão do Tratado instituidor da CEE. 

Desta vez, porém, ultrapassou-se largamente o âmbito de uma reforma de 

proporções limitadas, para se promover uma alteração qualitativa, ambiciosa e 

profunda no projecto de integração292, já não na simples lógica económica e 

neofuncionalista influente na concepção da CEE e mantida de forma 

substancial com o AUE, mas sobretudo no arranque de uma visão global da 

integração europeia293.  

 

Assim, a par do domínio económico abrangeu-se também o vector 

político, na perspectiva mais ampla de afirmação da vocação federal da 

integração europeia e de relançamento do elemento supranacional294, com 

implicações claras no equilíbrio de poderes entre os Estados-nações e as 

estruturas comunitárias295. 

 

Todavia, em Maastricht a intenção dos Estados membros não foi a 

conversão da Comunidade num Estado federal, tendo-se acordado em não 

                                                                                                                                               
conftonto: qualque considerazione, Riv Sc. Giu, nº 2, 1992, pp. 25 e ss;  Martin Bangemann, Priorité de la 
Suppression des Frontières, RMC et EU nº 334, 1990, pp. 71 e ss.; R. Vickerman, The Single European 
Market, London, Harvest Wheatsheaf, 1992, pp. 86 e ss. 
291 Sobre as perspectivas políticas e económicas deste “enlace”, Michel Aglietta, Régimes monétaires, 
monnaie supranationale, monnaie commune, in: Monnaie unique européenne.Systême monétaire 
international : vers quelles ambitions?, Paris, PUF, 1991 ; Paul van den Bempt, L’ intégration financière et 
le projet de création d’une Union économique et monétaire, Paris, Economica,1991, pp.124 e ss.; Jacques 
Delmoly, L’Europe financière, RAE nº 1, 1990, pp. 43 e ss. 
292 A este propósito, houve vozes que, ocupadas em enaltecer a criação da UEM, relativizaram as demais 
concretizações de Maastricht. Esta a posição de M. Jacinto Nunes, De Roma a Maastricht, Lisboa, D. 
Quixote, p.137, para quem não só o Tratado de Maastricht, ao fazer vir ao de cima os aspectos políticos 
da construção europeia, acabou por provocar mais uma crise cíclica na Europa, como também a 
expressão “salto qualitativo” só encontra algum significado no âmbito da criação da UEM. 
293 Esta a posição defendida por Paulo Vila Maior, A Europa e os desafios do século XXI: visão crítica dos 
Tratados de Maastricht e de Amesterdão, Porto, Universidade Fernando Pessoa, 1977, pp. 23 e ss.; 
Pieter Ver Loren van Themaat, Les défis de Maastricht: une nouvelle étape imoportante, mais vers quels 
horizons? RMC et UE nº 356, 1992, pp. 203 e ss.; Elaine Apert-Dupont, Les grands petits pas de 
Maastricht, RAE nº1, 1992, pp. 68 e ss.; Marie-Françoise Labouz, Les Accords de Maastricht et la 
constitution de l’Union européenne, Paris, Montchrestien, 1992, pp. 113 e ss.; Paul Magnette e Eric 
Remacle, La grande transformation de l’Europe, in: Le nouveau modèle européen, Bruxelles, Université 
de Bruxelles, vol. I, 2000, pp. 7 e ss.; André Fourçans, L’Union monétaire  de l’Europe : fondements 
théoriques, problèmes et propositions, in: L’Europe et la coordination des politiques monétaires, Paris, 
Sirey, 1991, pp. 187 e ss. 
294 Cf., Jean-Claude Piris, L’Union européenne: vers une nouvelle forme de fédéralisme?, RTDE nº 2, 
2005, pp. 243 e ss.; M. Berthiaume e R. Revol, La Communauté Européenne. De l’intégration économique 
à l’ Union Européenne, Paris, Vuibert, 1992, pp. 201 e ss. 
295 Neste sentido, Paulo de Pitta e Cunha, Reflexões sobre a União Europeia, ob. cit., pp. 111 e ss.; Florin 
Aftalion, La monnaie unique: plus d’inconvénients que d’avantages, in : Europe déraisonnable, Paris, 
Valmonde, 1992, pp. 23 e ss.; Renaud Dehousse e Giandomenico Majone, The institutional dynamics of 
european integration from the Single Act to the Maastricht Treaty, in: The Construction of Europe: essays 
in Honour of Emile Noël, ob. cit., 1994, pp. 67 e ss. 
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modificar a respectiva situação básica, ressalvada apenas a implantação da 

UEM e a sua autoridade supranacional296. Uma posição que, ao dar origem a 

uma situação híbrida, em que a união monetária se configurou como o gérmen 

de um futuro Estado federal, acabou por reflectir-se não apenas na estrutura 

dualista dos pilares da União, mas também na própria concepção da UEM. 

 

Neste cenário, assistiu-se à criação da UE297, comportando a definição de 

uma cidadania europeia298, a identificação da subsidiariedade299 como um 

conceito essencial de partilha de competências e a introdução de fórmulas de 

cooperação intergovernamental no plano das políticas externa e de segurança 

comum, bem como da justiça e dos assuntos internos, alargando-se portanto 

os campos de acção da Comunidade a áreas que transcendiam a mera esfera 

económica e em que os Estados detinham competências como sujeitos plenos 

de direito internacional300.  

                                                 
296 Como assinala Paulo de Pitta e Cunha: A União Monetária e o Federalismo Financeiro, in: Direito 
Europeu. Instituições e Políticas da União, ob. cit., pp.257 e ss. Da Moeda Única em Diante. As Visões a 
Longo Prazo da Integração, ibidem, pp. 263 e ss. Sobre a densificação da supernacionalidade, não a 
constituição de uma Europa federal, Georges Vedel, Souveraineté et Supranationalité, Pouvoirs nº 87, 
1992, pp. 79 e ss. 
297 Como assinala Fausto de Quadros, Direito da União Europeia, ob. cit., pp. 53 e ss., com a UE, tratou-
se de acolher um projecto aflorado nos anos cinquenta e ciclicamente referenciado ao longo das décadas 
de setenta e oitenta em Cimeiras, Declarações, Relatórios e Projectos de Tratado, mas que nunca 
conseguira ganhar uma natureza autónoma ou mesmo meramente substitutiva em relação à CE. Então, a 
nova envolvente política internacional foi particularmente propiciatória deste rasgo de coragem. No 
mesmo sentido, Vlad Constantinesco, La Structure du Traité Instituant l’ Union Européenne, CDE nºs 3-4, 
1993, pp. 251 e ss.; D. Curtin, The constitutional structure of the Union. A Europe of bits and pieces, 
CMLR nº 3, 1993, pp.245 e ss.; Astéris D. Pliakos, La nature juridique de l’Union européenne, RTDE nº 2, 
1993, pp.187 e ss.; A. La Pergola, L’Unione europea fra il mercato commune ed un moderno tipo di 
Confederazione. Osservazioni di un costituzionalista, Riv.Trim.Dir.e Proc. Civ. nº3, 1993, pp. 1 e ss.; 
Pieter Ver Loren Van Themaat, Les Défis de Maastricht. Une nouvelle étape importante, mais vers quels 
horizons?, RMC et UE nº 356,1992, pp. 201 e ss.; Susan Senior Nello, The European Union: economics, 
policies and history, London, McGraw-Hill, 2005, pp. 145 e ss ; Vlad Constantinesco, Robert Kovar e 
Denys Simon, Traité sur l’Union Européenne : signé à Maastricht le 7 février 1992, Paris, Economica, 
1995, pp. 15 e ss. 
298 Cf., C. Closa, The concept of citizenship in the Treaty on European Union, CMLR nº 6, 1992, pp. 1137 
e ss.; Girolamo Strozzi, Le principe de subsidiarité dans la perspective de l’intégration européenne: une 
énigme et beaucoup d’attentes, RTDE nº 3, 1994, pp. 373 e ss. 
299 Enquanto poderoso instrumento do novo paradigma de decisão, capaz de aproximar os cidadãos e os 
decisores políticos, contribuindo para conferir mais racionalidade, mais celeridade e maior eficácia às 
acções comunitárias, como defende Deborah Cass, The Word that Saves Maastricht? The Principle of 
Subsidiarity and the Division of Powers within the European Community, CMLR nº 6, 1992, pp.1107 e ss. 
No mesmo sentido, Vlad. Constantinesco, Les compétences et le principe de subsidiarité, RTDE nº 2, 
2005, pp.305 e ss.; Enrico Vinci, Sussidiarità, Democrazia e Trasparenza nel Tratatto di Maastricht, Jus. 
Riv. di Sc. Giu. nº 3, 1884, pp. 22 e ss. 
300 Cf., Paulo de Pitta e Cunha, Direito Europeu. Instituições e Políticas da União, ob. cit., pp. 24 e ss.; 
Fausto de Quadros, Direito da União Europeia, ob. cit., pp. 57 e ss.; Maria Eduarda Azevedo, A Europa 
em Movimento, ob. cit., pp.99 e ss.; Maria Luísa Duarte, A liberdade de circulação de pessoas e o 
estatuto de cidadania previsto no Tratado da União Europeia, in: A União Europeia na Encruzilhada, ob. 
cit., pp. 167 e ss.; Les accords de Maastricht et la constitution de l’Union Européenne: actes du colloque 
du 27 juin 1992, Université de Paris X Nanterre, Paris, Montchrestien; Jen-Louis Quermone, Le système 
politique de l’Union Européenne : des communautées à l’Union politique, Paris, Montchrestien, 1994, 
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Realizaram-se ainda alterações institucionais, algo tímidas, salvo o caso 

atinente à união monetária, sobretudo quando confrontadas com o arrojo de 

outros passos, mas que apontaram de forma inequívoca no sentido 

federalista301. 

 

No entanto, foi a criação da UEM que constituiu a mensagem de fundo do 

Tratado, ao afirmar o objectivo político da moeda única como um compromisso 

irrevogável, com data definida e exigindo a adopção de regras vinculativas em 

matéria orçamental, tocando de perto, portanto, prerrogativas que são 

apanágio dos parlamentos nacionais302.  

 
 Deste modo, a aposta na integração monetária correspondeu à antiga 

ambição expressa no plano Werner, ao compreender, de forma similar, a 

fixação antecipada de uma data determinada como meta final de um processo 

cujo faseamento traduziu alterações institucionais uniformemente previstas303, 

concluindo ainda, por arrastamento, o binómio “mercado único-moeda 

única”304. E, no final, corporizou a primeira vez em que, na história da 

integração europeia, se assistiu à previsão de uma transferência de poderes 

para as autoridades supranacionais relativos a um dos elementos essenciais 

da soberania nacional – a moeda305. 

                                                                                                                                               
pp.115 e ss.; Paul Magnette, L’intégration par la coopération. Un nouveau modèle de construction 
europénne?, in: Le nouveau modèle européen, vol. I, Bruxelles, Université de Bruxelles, 2000, pp. 25 e ss. 
301 Como analisa Paulo de Pitta e Cunha, Direito Europeu. Instituições e Políticas da União, ob. cit., pp.24 
ss., tratou-se da intervenção do PE na investidura da Comissão, traduzindo a sua primeira incursão no 
campo da elaboração legislativa; a ampliação do campo de aplicação da maioria qualificada nas 
deliberações do Conselho; e a previsão do BCE. Neste sentido, Jean Boulois, À propos des dispositions 
institutionnelles du Traité sur l’Union Européenne, RAE nº 4, 1992. 
302 Cf., Kenneth Dyson e Kevin Fearthstone: The road to Maastricht: negotiating economic and monetary 
union, Oxford, Oxford University Press, 1999, pp. 25 e ss.; P. B. Kennen, Economic and Monetary Union 
in Europe: Moving Beyond Maastricht, Massachusetts, Cambridge University Press, 1995, pp. 67 e ss.; 
Malcolm Crawford, One Money for Europe?, The Economics and Politics of Maastricht, London, The 
Macmillan Press, 1993, pp. 45 e ss.; Christian Boisseau, L’Union économique et monétaire, in: Spécial 
Maastricht, Regards sur l’actualité nº 180, La Documentation Française, 1992; R. Smith, La monnaie 
unique: quelques réfléxions sur la préparation, CDE nº 5-6, 1997, pp. 523 e ss. 
303 Cf., Paulo de Pitta e Cunha, A União Económica e Monetária e as Perspectivas da Integração 
Europeia, in: A União Europeia na Encruzilhada, Coimbra, Almedina, 1996, pp. 87 e ss; do mesmo Autor, 
Reflexões sobre a União Europeia, Rev. Banca nº21, 1992, pp. 115 e ss.; Xavier Lardoux, L’ Union 
économique et monétaire: genèse, mise en place, Perspectives, RMC et UE nº 420, 1998, pp. 429 e ss.; 
Pierre Delfaud, L’ Euro, une perspective historique, RAE nº 2, 2001-2002, pp. 130 e ss.: J. D. Frieden, D. 
Gros e E. Jones, Towards Economic and Monetary Union. Problems and Prospects, New York, Oxford 
University Press, 1996, pp. 35 e ss.  
304 Cf., Pierre Maillet, Le double visage de Maastricht. Achèvement et nouveau départ, RMC et UE nº 356, 
1992, pp. 209 e ss ; Paulo de Pitta e Cunha, Direito Europeu. Instituições e Políticas da União, ob. cit, pp. 
153 e ss.; Michael Emerson, Marché unique, monnaie unique, Paris, Economica, 1991.  
305 Até então, os países europeus haviam-se mostrado dispostos a incorrer em limitações específicas de 
soberania, sob a capa da teoria da “soberania partilhada”. Neste sentido Paulo de Pitta e Cunha, O 
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Esteve em causa a realização de um estádio mais avançado de 

integração, desdobrado em uma vertente económica – assente num processo 

de coordenação das políticas económicas nacionais através da respectiva 

harmonização, reportado a aspectos de colaboração intergovernamental306 –, e 

em uma vertente monetária – baseada na renúncia dos Estados membros ao 

poder de definição e condução das políticas monetária e cambial, transferido 

para uma entidade supranacional independente307 e, bem assim, na 

substituição das moedas nacionais por uma moeda única308 –, sustentando-se 

a criação do espaço monetário único numa decisão de carácter 

inequivocamente político, como bem sustenta Pitta e Cunha309310. 

                                                                                                                                               
Pendor Federal da Integração. A União e o Mercosul, in: A Integração Europeia No Dobrar do Século, 
Coimbra, Almedina, 2003, p. 13; W.W.W.Corden, Monetary Integration, in: Essays in International Finance 
nº 93, Princeton University, 1992; J.A.Aguirre, La Moneda Unica Europeia, Madrid, Union Editorial, 1990, 
pp. 189 e ss. 
306 Como reconhecem, Christian Boisseau, L’euro et la coordination des politiques économiques, RMC et 
UE nº 419,1998, pp. 375 e ss.; Joel Molinier, L’Union Européenne et la Souveraineté Budgétaire des 
États, RFFP nº 41,1993, pp. 181 e ss.; Susan Senior Nello, The European Union: economics, policies and 
history, London, McGraw-Hill, 2005, pp. 103 e ss. 
307 Sobre a real indepenência funcional  dos Bancos Centrais, Martin Goodfriend, Monetary Mystique 
Secrecy and Central Banking, Journal of Monetary Economics nº 17, 1986, pp. 63 e ss., e do BCE, em 
particular, Canzoneri, Mornew e Benizad, Fiscal Constraints on Central Bank Independence and Price 
Stability, Discussion Paper Series nº1463, Centre for Economic Policy Research, 1996; A. Cuklerman, 
Central Bank Strategy, Credibility and Independence, Theory and Evidence, Massashusetts, MIT Press, 
1992, em especial, pp. 75 e ss. 
308 A este respeito, Paulo Pitta e Cunha, A UEM e as perspectivas da Integração Europeia, in, A União 
Europeia na Encruzilhada, Coimbra, Almedina, 1996, p. 15; A União Económica e Monetária Europeia e o 
Objectivo da Moeda Única, Coimbra, Almedina, 1997, pp. 7 e ss.; A União Monetária e o Federalismo 
Financeiro, in: A Integração Europeia no Dobrar do Século, Coimbra, Almedina, 2003, pp. 17 e ss., e a 
defesa de que, quando os Estados decidiram suprimir as moedas nacionais, criar uma moeda comunitária 
e entregar por inteiro a sua gestão a uma entidade supranacional ou federal, passaram a tocar no âmago 
da soberania. No mesmo sentido, Paul de Grauwe e Wim Varhaverbecke, Is Europe an optimum currency 
area? Evidence from regional data, CEPR, Discussion Paper Séries nº555, 1991; Paul de Grawe e Lucas 
Papademos, The European Monetary Union in the 1990’s, London-New York, Longman, 1990; 
Tommmaso Padoa-Schioppa, Union monétaire et concurrence des monnaies en Europe, Commentaire nº 
54, 1991; Malcolm Crawford, One Money for Europe?, The Economics and Politics of Maastrich, London, 
Macmillan Press, 1993; Christian Boissau, L’euro et la coordination des politiques économiques, RMC et 
UE nº 419, 1998, pp. 353 e ss.; W. M. Corden, Monetary Integration, in: Essays in International Finance 
nº93, Princeton University, 1992, pp. 122 e ss. 
309 Cf., Paulo de Pitta e Cunha, Da Moeda Única em Diante: As Visões a Longo Prazo da Integração, in: A 
Integração Europeia no Dobrar do Século, ob.cit., pp. 98 e ss.; Paul de Grauwe, The Economics of 
Monetary Union, 6ªed., New York, Oxford University Press, 2005, pp. 245 e ss.; Jean-Claude Piris, 
L’Union: vers une nouvelle forme de fédéralisme ? RTDE nº 2, 2005, pp. 243 e ss.; Jacques Bourrinet, 
L’Évolution de la Coordination des Politiques Économiques Nationales, in : A Europa e os Desafios do 
Século XXI, Coimbra, Almedina, 2008, pp. 205 e ss. 
310 Segundo Miguel Poiares Maduro, We, The Court, The European Court of Justice and the European 
Economic Constitution, ob. cit; com esta fisionomia, a UEM seguiu a senda dos sinais de federalismo 
evidenciados pelos estímulos emergentes não apenas da evolução do sistema jurídico comunitário, por 
via da consagração, através da jurisprudência do Tribunal de Justiça, do efeito directo de normas 
comunitárias e do primado do direito comunitário sobre normas nacionais, ainda que posteriores ou de 
natureza constitucional, mas também das sucessivas revisões dos Tratados europeus, como o AUE ou, 
mesmo, da própria proposta de comunitarização do Terceiro Pilar, em que muitas vezes se insinuaram de 
forma mais ou menos discreta elementos supranacionais. E a última via de acentuação dos traços 
federais ocorreu com o Tratado da UE, na sequência do qual a União atingiu um patamar novo e mais 
exigente de integração. Do mesmo Autor, A Crise Existencial do Constitucionalismo Europeu, in: 
Colectânea de Estudos de Homenagem a Francisco Lucas Pires, Lisboa, UAL, 1999, pp. 201 e ss.; 
Joseph Weiler, The Constitution of Europe, Cambridge, Cambridge Universitty Press, 1997, pp. 97 e ss; 
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Daí que, pelo significado intrínseco e, sobretudo, pelas implicações ao 

nível de uma profunda integração política, se haja tornado indiscutível que a 

criação da UEM representava o maior salto qualitativo até então dado pelo 

processo de integração europeia311. 

 

Na perspectiva da integração monetária, ao não constituir a zona euro 

uma zona monetária óptima, segundo Mundell312, dada a ausência das 

características básicas – a efectiva mobilidade dos factores de produção, em 

particular do trabalho, com forte rigidez à descida dos salários nominais313, e 

mecanismos de transferências automáticas da Comunidade para os Estados 

para compensar as respectivas dificuldades314 –, o Tratado de Maastricht 

                                                                                                                                               
Paulo de Pitta e Cunha, nomeadamente, O Pendor Federal da Integração. A União Europeia e o 
Mercosul, in: A Integração Europeia no Dobrar do Século, ob. cit, p. 24. Um Novo Patamar na Integração, 
in: Direito Europeu. Instituições e Políticas da União, ob. cit, pp. 239 e ss.; Da Moeda Única em Diante: As 
Visões a Longo Prazo, in: Direito Europeu, ob. cit, pp. 263 e ss.; Michel Aglietta, Régimes monétaires, 
monnaie supranationale, monnaie commune, in : Monnaie unique européenneet Système monétaire 
international : vers quelles ambitions?, Paris, PUF, 1991, pp. 227 e ss.; François Fournié, Les aspects 
financiers de la Constitution européene, RTDE nº 2, 2005, pp. 396 e ss. 
311 Neste sentido, Paulo de Pitta e Cunha, A União Monetária e o Pacto de Estabilidade, in: Direito 
Europeu. Instituições e Políticas da União, ob. cit., p.255.; François Léotard, La révolution cachée de 
Maastricht, RAE nº 2,1992, pp. 63 e ss.; Philippe de Schoueete, Réflexions sur le Traité de Maastricht, 
Annales de droit de Louvain, Université de Louvain, nº 1, 1993, pp. 73 e ss.; André Fourçans, L’Union 
monétaire de l’Europe : fondements théoriques, problèmes et propositions, in : L’Europe et la coordination 
des politiques monétaires, Paris, Sirey, 1991, pp. 15 e ss. 
312 Cf., Robert A. Mundell, A theory of optimum currency areas, The American Economic Review, vol. LI, 
nº 4, 1961, pp. 657 e ss. Neste sentido, R. I. McKinnon, Optimum Currency Areas, Am. Ec. Rev. vol. 53, 
pp. 717 e ss.; W.Buiter, Should We Worry About the Fiscal Numerology of Maastricht, Centre for 
Economic Policy Research, EPR Discussion Paper Series nº 668, 1992; Isabel Viegas Vieira, A União 
Monetária Europeia na Perspectiva da Teoria das Zonas Monetárias Óptimas, in: Ensaios de Homenagem 
a Manuel Jacinto Nunes, Lisboa, ISEG/UTL, 1996, pp.373 e ss.; Paul de Grauwe, The economics of 
convergence towards monetary union in Europe, in: Monetary Reform in Europe, Lisboa, Universidade 
Católica Editora, 1996, pp.121 e ss.; Berry Eichengein e Fabio Ghirroni, European monetary unification: 
the changes ahead, in: Monetary Reform in Europe, Lisboa, Universidade Católica Editora, 1996, pp.83 e 
ss.; Stephanie Pamies, Chocs asymétriques et variables d’ajustement au sein de l’UEM: Vers la mise en 
place d’ instruments fédéraux?, RAE nº 2, 2001-2002, pp.182 e ss.; R. Bayoumi, e B. Eichengreen, Ever 
Closer to Heaven? An Optimum Currency Area Index for European Countries, European Economic 
Review, vol. 41, 1997, pp. 761 e ss.; António Mendonça, O Conceito de Zona Monetária Óptima e o 
Problema da sua aplicação à discussão sobre o processo de integração monetária na Europa, in: Ensaios 
de Homenagem a Francisco Pereira de Moura, Lisboa, ISEG/UTL, 1995, pp. 567 e ss.; J. A. Frankel e A. 
K. Rose, The Endogenous of the Optimum Currency Area Criteria, Ec. Journal, nº108, 1998, pp. 24 e ss.; 
Avelino Garcia Villarejo, Las Uniones Monetárias y la Cohesión Economica y Social: El Ejemplo Europeo, 
Bol. Cien. Ec., vol. XLII, Universidade de Coimbra, Fac. Direito, 1999, pp.27 e ss.; I. Fontagné e M. 
Freudenberg, Endogenous (A)Symmetric Shocks in the Monetary Union, Symposium on New Issues in 
Trade and Location, London, CEPR, 1998, pp. 35 e ss.; F. P. Mongelli, New Views on the Optimum 
Currency Á Theory – What is the EMU telling us?, Working Paper nº138, Frankfurt, Central European 
Bank, 1995; P. R. Massons e M. P. Taylor, Policy Issues in the Operation of Currency Unions, Cambridge 
Massachusetts, Cambridge University Press, 1993, pp. 25 e ss. 
313 Como reconhece H. Erkel-Rousse, Degré de fléxibilité des marchés du travail, adjustement à des 
chocs asymétriques et union monétaire européenne, Economie et Prévision, vol. 2, nº 128, 1997, pp. 24 e 
ss., dentro da UE, está normativamente assegurada a livre circulação das pessoas, mas na realidade 
existem barreiras que entravam essa mobilidade. 
314 O orçamento comunitário continua a ser muito débil não correspondendo sequer a 2% do PIB 
comunitário. Neste sentido, Gonçalo Gentil Anastácio, Disciplina e Federalismo Orçamental na Zona Euro, 
in: Estudos em Homenagem a Cunha Rodrigues, Coimbra, Coimbra Editora, 2001, pp.808 e ss.; Paulo de 
Pitta e Cunha, A União Económica e Monetária, in: Direito Europeu. Instituições e Políticas da União, ob. 
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tornou obrigatório que a acessão dos Estados membros ao euro fosse 

subordinada ao preenchimento de um conjunto único e, sobretudo, uniforme de 

regras vinculativas de convergência nominal das economias315. 

 

Privilegiando unicamente os requisitos de convergência nominal como 

condição de participação na UEM, os critérios reflectiram a grande propensão 

para conferir à manutenção de estabilidade dos preços e ao estabelecimento 

de condições financeiras sãs um papel determinante, porventura exclusivo316, 

revelando uma posição distinta do tempo em que dominava a mensagem de 

Keynes e se propunha uma gama de objectivos a atingir de acordo com as 

opções políticas dos Governos317. 

 

Um objectivo inspirado na lição de Friedman, pelo que, perante a inflação, 

mostrou-se necessário não ceder nem um milímetro. Todavia, a obrigação de 

atingir a meta de uma inflação próxima de zero tornou os ajustamentos de 

preços e salários mais difíceis e onerosos, visto obrigar à respectiva baixa. 

 

Assim, a política monetária assumiu um carácter deflacionista, restritivo e 

contraccionista, contrário ao crescimento económico e à promoção do 

emprego, dada a rigidez do BCE perante a ameaça de subida dos preços. Foi a 

velha receita liberal, segundo a qual é o mercado que resolve as crises 

                                                                                                                                               
cit., p. 254; H. Erkel-Rousse, Degré de flexibilité des marchés du travail, ajustement à des chocs 
asymétriques et union monétaire européenne, Ec. et Prévisions, vol. 2, nº 128, 1997, pp. 45 e ss.; Mario 
Nava, Les finances publiques de l’Union européenne élargie, RFFF nº 87, pp. 183 e ss., 2004; Dieter 
Biehl, Structural funds and budgetary transfers in the Community, in : Economic and Social Cohesion in 
Europe, London-New York, Achille Hannequart, 1992, pp.35 e ss. Uma situação não contrariada pela 
Convenção sobre o Futuro da Europa, como defende François Fournié, Les aspects financiers de la 
Constitution européenne, RTDE nº 2, 2005, pp. 375 e ss. 
315 Como refere Carola Maggiulli, Convergence et Union monétaire européenne, RMC et UE nº 370, 1993, 
pp. 620 e ss., tratou-se de taxa de inflação não superior em 1,5% à taxa dos três países com taxa de 
inflação mais baixa; taxa de juro de longo prazo não superior em 2% à média dos três países com 
melhores resultados; défice orçamental e dívida pública não superiores, respectivamente, a 3% e 60% do 
PIB. 
316 Cf., Yan Echinard, Stabilisation conjoncturelle et Union monétaire européene, RFFP nº 55, 1996, pp. 
131 e ss. Sobre o foco no comportamento orçamental, Eduardo Zapico-Goñi, Adapting National Spending 
Behaviour for European Convergence, in: National Budgeting for Economic and Monetary Union, Institut 
Européen d’Administration Publique, Dordrecht – Boston-London, Martinus Nijhoff, 1993, pp. 119 e ss.; 
Vito Tanzi, The Stability and Growth Pact and its Revision, in: A Europa e os Desafios do Século XXI, 
Coimbra, Almedina, 2008, pp. 252 e ss. 
317 Neste sentido, Paulo de Pitta e Cunha, A União Económica e Monetária e o Objectivo da Moeda Única, 
in: Em Torno da Revisão do Tratado da União Europeia, Coimbra, Almedina, 1997, pp. 7 e ss.; Jürgen von 
Hagen e Ivan Harden, Budget Processes and Commitment to Fiscal Discipline, IMF, Working Paper, 1986; 
W. Meusen e J. Villaverde, Convergence Issues in the European Union, Cheltenham, Edward Elgar, 2002, 
pp. 55 e ss.; Mirella Pelligrini, Regole Comunitarie per l’Economia e per la Finanza, in: Diritto Pubblico dell’ 
Economia, Padova, CEDAM, 1997, pp. 67 e ss. 
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mediante a baixa dos salários reais e o aprofundamento e prolongamento do 

ciclo depressivo318. 

 

Desenhou-se, afinal, uma situação para que parecem ter convergido, além 

da inspiração de cariz liberal-conservadora e monetarista, que na altura da 

negociação de Maastricht atingiu o pico da irradiação e tendeu a substituir a 

visão keynesiana no “mainstream” da política económica, igualmente o modelo 

alemão sobre a missão do banco central e o imperativo de estabilidade a ela 

associado, privilegiando o rigor monetário e orçamental e o regresso à 

disciplina clássica319, requisitos que a Alemanha configurou como a condição 

para aceitar o abandono da sua prestigiada moeda nacional320. 

 

Neste âmbito, alguns dos critérios de Maastricht mostraram-se de defesa 

difícil em termos de lógica económica, como foi o caso da inclusão de regras 

respeitantes à dívida pública entre os critérios relacionados com a 

convergência económica321, que para uns foi aparentemente justificada pela 

vontade de estabelecer limites ao aumento do sector público322, enquanto que 

para outros resultou ora das consequências negativas para os demais 

parceiros em consequência do excesso de endividamento por parte de um 

Estado membro, ora da convicção de que o processo de integração vinha 

                                                 
318 Daí que, A. J. Avelãs Nunes diga a este propósito, que “depois da Grande Depressão e dos trabalhos 
de Keynes, pensou-se que nunca mais seria possível aceitar estes dogmas. Mas a realidade aí está a dar 
razão aos que pensam que os estatutos do Banco Central Europeu constituem uma regressão política 
sem precedente histórico”., A Constituição Europeia. A Constitucionalização do Neoliberalismo, Coimbra, 
Coimbra Editora, 2006, p. 119. 
319 Tratou-se de praticar uma disciplina monetária e orçamental importantes como base do crescimento 
sustentado, mas que, sem a pressão das metas de convergência, não seriam porventura mantidas pelos 
Estados, como referem Paulo de Pitta e Cunha, A Revisão Institucional e a Convergência Económica. 
Problemas dos Pequenos e Médios Estados membros, Rev. FDL, vol. XXXVII, nº 1, 1995, p. 218; 
Eduardo Paz Ferreira, Da Dívida Pública e das Garantias dos Credores do Estado, ob. cit., p. 124; Agnès 
Benassy-Quéré, Économie de l’Euro, Paris, La Découverte, 2002, pp. 88 e ss. 
320 Neste sentido, Paulo de Pitta e Cunha, Direito Europeu. Instituições e Políticas da União, ob. cit., p. 40. 
Sobre os limites ao endividamento na Constituição Alemã e no Tratado de Maastricht, Eduardo Paz 
Ferreira, Da Divida Pública e das Garantias dos Credores do Estado, ob. cit., pp. 114 e ss.; Helmut 
Schlesinger, Current Conditions of German Monetary Policy and the Steps Forward European Monetary 
Union, in: Studia Diplomatica, vol. XLVI, nº 1, 1993, pp. 78 e ss. 
321 Assim, Manuel Jacinto Nunes, De Roma a Maastricht, Lisboa, D. Quixote, 1993, p. 119; Eduardo Paz. 
Ferreira, Da Dívida Pública e das Garantias dos Credores do Estado, ob. cit., pp. 126 e ss.; David Makay, 
The political economy of fiscal policy under Monetary Union, in: European States and the europeanization, 
variation and convergence, Oxford, Oxford University Press, 2002, pp. 125 e ss. 
322 Cf., Willem Buiter, Giancarlo Corsetti e Nouriel Roubini, Excessive Deficits: Sense and Non Sense in 
the Treaty of Maastricht, Economic Policy nº 16, 1993, pp. 62 e ss. 
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reforçar a tendência dos Governos a privilegiarem o endividamento em 

detrimento do reforço da carga fiscal323. 

 

Com um sentido absoluto324, a especial dureza evidenciada, 

nomeadamente das regras orçamentais em época de recessão económica, 

quando os Estados experimentam a necessidade de fazer mais despesas 

públicas, agravando inevitavelmente o défice325, levou a que os critérios 

suscitassem violentas críticas e alimentassem uma viva controvérsia tanto à 

escala europeia, como em termos nacionais326. Críticas dirigidas quer à própria 

lógica do estabelecimento de limites ao endividamento, quer às consequências 

da convergência económica tal como traçada em Maastricht327. 

 

Com valores de referência de total aleatoriedade, que não 

corresponderam a qualquer critério económico razoável, fixados antes pela 

correspondência à média comunitária à época das negociações328, os critérios 

foram um leque de condições vinculativas que, compreensíveis e, por certo, 

louváveis em prol do estabelecimento de finanças públicas sólidas, não tiveram 

em conta as particularidades dos diferentes espaços económicos nacionais e a 

distinta vulnerabilidade perante a ocorrência de choques assimétricos.329  

                                                 
323 Sobre a contradita a estes argumentos, Eduardo Paz Ferreira, Da Dívida Pública e das Garantias dos 
Credores do Estado, ob. cit., p. 127. Neste sentido, Benoît Chevanchez, Les effets de la construction 
européenne sur notre système de finances publiques. Une mise à l’épreuve, un espoir de renouveau, 
RFFP nº 68, 1999, pp. 40 e ss. 
324 Uma espécie de “rol de virtudes” na formulação irónica de Pitta e Cunha, A União Económica e 
Monetária Europeia e o Objectivo da Moeda Única, in: Em torno da Revisão do Tratado da União 
Europeia, ob. cit., pp. 8 e ss. 
325 Cf., A. Lans Bevenberg, Jeroen Kremers e Paul Masson, Economic and Monetary Union in Europe and 
Constraints on National Budgetary Policies, IMF Staff Papers nº 2, June 1991, pp. 374 e ss. 
326 Sobre a “bondade” dos limiares fixados em Maastricht, cf. António Sousa Franco, Problemas 
Financeiros e Orçamentais da União Europeia, ob. cit., pp. 36 e ss. No mesmo sentido, Paulo de Pitta e 
Cunha, A União Económica e Monetária Europeia e o Objectivo da Moeda Única, ob. cit., pp. 10 e ss, e 
Eduardo Paz Ferreira. Ensinar Finanças Públicas numa Faculdade de Direito, ob. cit., pp. 132 e ss.; do 
mesmo Autor, Da Dívida Pública e das Garantias dos Credores do Estado, ob. cit., pp.124 e ss. 
327 Cf., William Buiter, Should We Worry About Fiscal Numerology of Maastricht? Discussion Paper Séries 
nº 668, Center for Economic Policy Research, 1992; David Makay, The political economy of fiscal policy 
under Monetary Union, in: European States and the europeanization, variation and convergence, Oxford, 
Oxford University Press, 2002, pp. 56 e ss.; P. Cour, E. Dubois, S. Mahpouz e J. Pisani-Ferry, Quel est le 
coût des ajustements budgétaires?, Ec. Internationale, 4eme trimestre 1996, pp. 7 e ss. 
328 Cf., Eduardo Paz Ferreira, Notas Sobre a Decisão Financeira e a União Económica e Monetária, in: 
Estudos Jurídicos e Económicos em Homenagem ao Prof. Doutor António de Sousa Franco, Coimbra, 
Coimbra Editora, vol. I, 2006,  pp. 758 e ss. 
329 Cf.,T Bayoumi e B. Eschengreen,Shocking Aspects of European Monetary Integration, in: Adjustment 
and Growth in the European Monetary Union, Cambridge Massachusetts, Cambridge University Press, 
1993, pp. 82 e ss. Neste sentido, Daniel Laskar, Union Monétaire: différences structurelles et asymétrie 
des chocs, Rév Économique vol. 44, nº 6, 1993, pp. 35 e ss.; Stéphanie Pamies, Chocs asymétriques et 
variables d’ajustement au sein de l’UEM : Vers la mise en place d’instruments fédéraux ?, RAE nº 2, 2001-
2002, pp. 104 e ss. 
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Configurou-se, aliás, um cenário para que a união monetária europeia não 

apresentou qualquer dispositivo de resposta, reflectindo uma visão unilateral de 

que esteve arredada uma consideração suficiente dos parâmetros directamente 

reportados às condições reais do crescimento, pleno emprego e níveis de bem-

estar, contribuindo muito presumivelmente para o atraso na recuperação 

económica dos países membros330. 

 

Na verdade, a opção por critérios únicos e uniformes decorreu da total 

disparidade de situações nos Estados membros quanto ao estado das finanças 

públicas e ao montante da dívida acumulada, bem como aos critérios de 

inscrição orçamental de receitas e despesas e definição do défice público, 

tornando imperativa uma solução única visto que a aceitação de soluções 

diferenciadas consoante os países acabava por inviabilizar a definição de uma 

política macroeconómica global e coerente331. 

 

Mas, enquanto se assistia à identificação detalhada das exigências 

respeitantes à convergência nominal das economias dos Estados membros, 

como pressuposto da respectiva entrada na zona euro, não se verificou uma 

preocupação paralela de dar expressão financeira ao esforço de solidariedade 

destinado a assegurar a respectiva convergência real332.  

                                                 
330 Melhor teria sido trilhar o caminho, porventura menos sugestivo sob o ponto de vista dos ideais da 
unificação europeia, mas decerto mais conforme com a realidade da subsistência dos espaços nacionais 
e das respectivas particularidades, da institucionalização do SME e do esforço progressivo dos seus 
mecanismos, deixando para mais tarde, em função da verificação concomitante das condições de 
convergência nominal e da convergência real das economias, a tomada das decisões cruciais atinentes à 
plena integração monetária e ao carácter irreversível da mesma. Nesse sentido, Paulo de Pitta e Cunha, 
A União Monetária e as suas implicações, in: A União Europeia, Curso de Estudos Europeus, Coimbra, 
Faculdade de Direito, 1994, pp. 45 e ss.; do mesmo Autor, Reflexões sobre a União Europeia, ob. cit,, 
pp.116 e ss; Eduardo Paz Ferreira, Da Dívida Pública e das Garantias dos Credores do Estado, ob. cit., 
pp. 129 e ss.; Manuel Jacinto Nunes, De Roma a Maastricht, Lisboa, D. Quixote, 1993, pp. 19 e ss; Pedro 
Álvares, A Europa e o Futuro, Lisboa, Europa-América, 1992, pp. 86 e ss.; R. Vaubel e G. Hammond, 
Regional Insurance against Asymetric Schocks: an Empirical Study for the European Community, 
Discussion Paper nº 1170, London, CEPR, 1995. 
331 Cf., Giorgia Giovannetti e Ramon Marimon, A monetary union for a heterogeneous Europe, in: 
Monetary Reform in Europe, Lisboa, Universidade Católica Editora, 1996, pp. 149 e ss.; Eduardo Paz 
Ferreira, Da Dívida Pública e das Garantias dos Credores do Estado, ob. cit., pp. 124 e ss.; D. E. 
Wildasin, Budgetary pressures in the EEC: a fiscal federalism perspective, Am. Eco. Rev. vol. 80, Papers 
and Proceedings, 1990, pp. 49 e ss. 
332 Neste sentido, a análise de Gonçalo Gentil Anastácio, Disciplina e Federalismo Orçamental na Zona 
Euro, in: Estudos em Homenagem a Cunha Rodrigues, vol. II, Coimbra, Coimbra Editora, 2001, pp. 785 e 
ss., que se pronuncia claramente pelas vantagens de uma solução de federalismo orçamental, não 
obstante a consciência da oposição a semelhante projecto, desencadeada, em primeira linha, pelos 
países contribuintes líquidos. Na mesma linha, Charles. Aubin e J. Leonard, Fédéralisme budgétaire: et 
s’il était urgent d’attendre?, CRIEF, Faculté de Sciences Économiques, Poitiers, 2000, pp. 54 e ss.; I. 
Begg e D. Mayes, Cohesion in the European Community: A Key imperative for the 1990’s, RSUE, vol. 23, 
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De facto, o objectivo da coesão consagrado em Maastricht pouco mais foi 

do que uma fórmula solene, acentuada pela visível inexistência de expressão e 

flexibilidade do orçamento comunitário conforme espelhado pelo Pacote Delors 

II, configurando uma situação que tornou legítimo, afinal, o questionamento do 

carácter central da prossecução dos objectivos da convergência real das 

economias perante os requisitos impostos pela construção da UEM333. 

 

 Tanto mais que pairava a incerteza sobre a renovação deste tipo de 

compromisso para além de 1999, sendo o lapso temporal até ao final do século 

insuficiente para colmatar as lacunas em termos de níveis de desenvolvimento, 

potencialmente agravadas pelo efeito retardador da expansão exercida pelas 

próprias políticas nacionais orientadas para a convergência nominal334. 

 

Visaram-se aqui, em especial, os Estados menos prósperos e a ausência 

de garantia de que, só por si, os benefícios da integração económica e 

monetária viriam a beneficiar de forma igual todos os parceiros europeus, 

havendo mesmo fortes razões para temer o desenrolar de círculos viciosos de 

desenvolvimento com os inevitáveis efeitos de atracção para as regiões 

centrais do espaço económico integrado, propiciadores da acentuação de 

assimetrias regionais335.  

 

Deste modo, as transferências inter-regionais tornavam-se indispensáveis 

não só para assegurar a convergência real das economias, mas também para 

compensar o peso do ajustamento associado à perda do instrumento cambial. 

                                                                                                                                               
nº 3, 1993, pp. 427 e ss.; K. Midelfark-Knarvik e H. G. Overman, Delocation and European Integration – Is 
structural spending justified?, Ec. Policy nº 35, 2002, pp. 322 e ss. 
333 Cf., Christian Mestre e Yves Petit, La Cohésion économique et sociale après le Traité sur l’Union 
européenne, RTDE nº2, 1995, pp. 207 e ss.; Stuart Holland, Economic and Social Cohesion in the 1990’s, 
in: The Construction of Europe – Essays in Honour of Emile Noël, ob. cit., pp.188 e ss.; T. Hitiris, Does the 
European Union need a federal budget ?, Current politics and Economics of Europe, vol. 6, 1996, pp. 229 
e ss.; A. Cappelen, F. Castellacci, J. Fagerberg e B. Verspagen, The Impact of EU Regional Support on 
Growth and Convergence in the European Union, JCMS nº 4, 2003, pp. 621 e ss.; Chris Rumford, 
European cohesion ? Contradictions in EU Integration, London, MacMillan, Press, 2000, pp. 56 e ss. 
334 Neste sentido, Paulo de Pitta e Cunha, A Revisão Institucional e a Convergência Económica. 
Problemas dos Pequenos e Médios Estados membros, ob. cit., p. 219; Reiner Martin, Regional Policy in 
the EU – Economic Foundations and Reality, Brussels, CEPS, 1998, pp. 24 e ss., e a urgência do reforço 
de medidas de carácter regional. 
335 A posição de Jean Bouinot, L’Euro et les disparités interrégionales de richesse, RFFP nº 62, 1998, pp. 
107 e ss. No mesmo sentido, Paulo de Pitta e Cunha, Reflexões sobre a União Europeias, ob. cit., pp. 
118-119. Sobre a ausência de um papel de estabilização económica anti-cíclica do orçamento 
comunitário, J. Silva Lopes, A União Europeia: a Caminho de um Orçamento Federal, in: A Europa e os 
Desafios do Século XXI, Coimbra, Almedina, 2008, pp. 273 e ss. 
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Um cenário de modo algum contrariado pelo posicionamento modesto da 

coesão económica e social, afirmada apenas como uma entre várias políticas 

complementares336. 

 

Neste quadro, a criação da UEM, com a afirmação do objectivo político da 

moeda única nos moldes maximalistas acordados em Maastricht337, que 

apontavam para a abolição dos próprios símbolos monetários nacionais, supôs 

a renúncia dos Estados membros à capacidade de acção em termos de 

regulação do crédito e das relações económicas com os outros espaços 

nacionais, começando por não acautelar as implicações de uma profunda 

integração política resultante da mais ampla transferência de poderes para a 

Comunidade alguma vez realizada338.  

 

Tratou-se de uma forte e indiscutível condicionante dos instrumentos de 

política económica, que passaram a ser conduzidos sob uma direcção comum, 

encerrando o correspondente compromisso, como tem defendido Pitta e 

Cunha, implicações inevitáveis ao nível de uma profunda integração política 

com características marcadamente federais339. 

 

 Neste contexto, é manifesto que a UE, com a UEM, pretendeu ganhar de 

forma decidida e hábil a aposta em uma moeda única credível, perene e capaz 

de incutir confiança aos povos europeus340.  

                                                 
336 Cf., Paulo de Pitta e Cunha, A União Monetária e o Federalismo Financeiro, in: Direito Europeu. 
Instituições e Políticas da União, ob. cit., p. 259.; David Allen, Cohesion and Structural Adjustment, in: 
Policy-making in the European Union, Helen & William Wallace, Oxford University Press, 1996, pp. 209 e 
ss. 
337 Sobre a irreversibilidade da construção da UEM, Jean-Victor Louis, L’Union Économique et Monétaire, 
CDE nºs 3-4, 1992, pp. 251 e ss., em especial, pp. 261 a 272 
338 Com Paulo de Pitta e Cunha, A União Económica e Monetária e as perspectivas da Integração 
Europeia, in: A União Europeia na Encruzilhada, ob. cit., pp 8 e ss., consideramos que a perspectiva 
federalizante se tornou particularmente visível na forma ambiciosa como a integração económica resultou 
redefinida, marcando uma diferença qualitativa em relação aos pilares assentes na cooperação 
intergovernamental, tornando possível que alguns antevissem as sequências evolutivas do federalismo 
monetário. O Tratado de Maastricht veio reintroduzir a visão da subordinação dos Estados a uma 
estrutura supranacional que, pela amplitude do campo agora visado, apresenta virtualidade de uma 
evolução global no sentido federal. Do mesmo Autor, Reflexões sobre a União Europeia, in: Direito 
Europeu. Instituições e Políticas da União, ob. cit., pp. 186 e ss. 
339 A este propósito, pelo rigor, merece reflexão a formulação de Eichengreen e von Hagen, Fiscal Policy 
and Monetary Union: is there a trade-off between federalism and budgetary restrictions? Working Paper nº 
5517, Cambridge, Massachusetts, NBER, 1996 
340 Cf., Pascal Kauffmann, L’euro, monnaie international?, RAE nº 2, 2001-2002, pp. 214 e ss.; Mª. 
Yolanda Fernández Jurado e Mª. Esther Vaquero Lafuente, La Unión Económica y Monetária y la 
Empresa, Madrid, Universidad Pontifícia Comillas, pp. 89 a 163 e 231 e ss. 
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Credível, porque capaz de desempenhar um papel-charneira na ordem 

monetária internacional e constituir um referencial nas relações económicas 

internacionais. Perene, uma vez que fomentadora de uma transformação 

estrutural do mercado, contribuindo para o melhor funcionamento e o 

aproveitamento mais cabal do mercado interno que passaria a funcionar de 

forma mais perfeita, sem os obstáculos e as áleas da variação monetária. E, 

ainda, passível de inspirar confiança aos cidadãos, agentes económicos e 

empresas, uma vez que favorável ao investimento e desenvolvimento do 

mercado de capitais, superando a incapacidade da simples coordenação das 

políticas nacionais para pôr termo aos movimentos especulativos, segundo 

Padoa-Schioppa341342, contribuindo para inverter o declínio económico relativo 

da Europa face aos Estados Unidos e ao Japão343. 

 

Se bem que capaz de proporcionar vantagens inegáveis, a moeda única 

apresentou, em contrapartida, sérios inconvenientes. Na verdade, com a perda 

da autonomia dos países na condução das políticas monetária e cambial e 

passando o BCE a determinar a taxa de juro reguladora válida para todos os 

parceiros da zona euro, a UEM assumiu um sentido restritivo, atendendo que o 

objectivo de manutenção da estabilidade, obsessivamente evocado, era 

susceptível de levar a políticas de contenção permanente344.  

 

No final, a introdução da moeda única tornou possível à UEM associar no 

plano económico uma maior convergência das políticas nacionais com uma 

vigilância reforçada e a obrigação de os países membros da zona euro 

evitarem os défices públicos excessivos e, a nível monetário, uma política 

                                                 
341 Cf., Tommaso Padoa-Schioppa, Union monétaire et concurrence des monnaies en Europe. 
Commentaire, ob. cit. 
342 Cf., Manuel Lopes Porto, A União Monetária e os Processos de Convergência, in: A União Europeia na 
Encruzilhada, Coimbra, Almedina, 1996, pp. 101 e ss.; Eduardo. Paz Ferreira, A Constituição Económica 
e a União Económica e Monetária: da constituição do Socialismo ao Acordo Monetário, in: Em Torno da 
Revisão do Tratado da União Europeia, Coimbra, Almedina, 1997, pp. 179 e ss.; Armand-Denis Schor, 
Euro. O que é a moeda única? Lisboa, D. Quixote, 1996, pp. 57 e ss.  
343 Cf., Charlotte Bretherton e Geoffrey Ponton, Global Politics – A Introduction, Oxford, Blackwell, 1996, 
pp. 84 e ss.; L. Fontagné, Géographie économique et intégration européenne, in: Conseil d’Analyse 
Économique, 2000, pp. 147 e ss. 
344 Cf., Paulo de Pitta e Cunha, Direito Europeu. Instituições e Políticas da União, ob. cit., pp. 159 e ss.; 
Paul de Grauwe, The Economics of Monetary Union, 6ª ed., New York, Oxford University Press, 2005, pp. 
35 e ss 
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monetária única sob a orientação do SEBC, aqui radicando um importante 

impulso de natureza federal. 

 

Quanto aos critérios de convergência, apesar de num primeiro tempo se 

haver pretendido fazer deles o crivo apenas para a selecção dos países 

habilitados a aceder à moeda única, embora tal acessão estivesse aberta a 

todos os parceiros comunitários, acabaram muito cedo por constituir uma 

exigência a perdurar na terceira fase da UEM para garantia da disciplina 

orçamental tendo na base a defesa de que a solidez das finanças públicas 

constituía uma condição indispensável para um crescimento sustentável e não 

inflacionista345. 

 

Então, foi sobretudo o esforço sucedido dos países do Sul, conhecidos 

pelos tradicionais “devaneios” orçamentais, parceiros pejorativamente 

designados de “Clube Med”, que levou os Estados membros a desenharem o 

PEC, em 1997, no CE de Amsterdão, alguns meses antes do arranque da 

UEM, consubstanciando o compromisso de manutenção do mesmo teor de 

rigor orçamental definido em Maastricht346. 

 

Um quadro em que o Pacto impôs um objectivo de médio prazo para os 

países membros alcançarem situações orçamentais próximas do equilíbrio ou, 

se possível, excedentárias, estabelecendo procedimentos para a supervisão e 

coordenação das políticas orçamentais. O respectivo cumprimento ia permitir 

aos Estados responder às flutuações cíclicas normais, sem que o défice 

orçamental ultrapassasse o valor de referência de 3% do PIB347.  

                                                 
345 Cf., Eduardo Paz Ferreira, Ensinar Finanças Públicas numa Faculdade de Direito, ob. cit, p. 132.  
346 Cf. Caroline Newhouse-Cohen e Louis Dreyfus, Le Pacte de Stabiltié. Un coup de pouce à la monnaie 
unique, in : Euro : les enjeux pour la France, Paris, Economica, 1998, pp. 77 e ss.; Loïc Grard, La 
gouvernance économique dans la zone euro. La troisième voie pour faire l’Europe, après les méthodes 
intergouvernementale et communauraire : la coordination, RAE nº1, 2001-2002, pp. 166 e ss. ; Pierre 
Maillet, Le Pacte de Stabilité et de Croissance. Portée et Limites du Compromis de Dublin, RMC et UE nº 
404, 1997, pp. 5 e ss.; P. Evans e G.Karras, Convergence revisited, Journal of Monetary Economics vol. 
37, nº 2, 1997 , pp. 249 e ss. 
347 Cf., Hugo J. Hahn, The Stability Pact for European Monetary Union: compliance with deficit limit as a 
constant legal duty, CMLR nº 1, 1998, pp. 77 e ss.; David Stasavage, Le Pacte de Stabilité de l’UEM. 
crédible et efficace?, Problèmes Économiques nº2573, La Documentation Française, June 1998, pp. 24 e 
ss., Fabrizio Balassone, Daniele Franco, Public Investment, the Stability Pact and the Golden Rule, Fiscal 
Studies vol. 21, nº 2, 2000 pp. 207 e ss.; J. Creel, T. Latrelle e J. Lecacheux, Le Pacte de Stabilité et les 
Politiques Budgétaires dans l’Union Européenne Revue l’OCDE nº spécial, La mondialisation et l’Europe, 
2002, pp. 245 e ss.; Vito Tanzi, The Stability and Growth Pact: Its Role and Future, Cato Journal vol. 24, 
nº 1-2 (Spring/Summer), 2004. 
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Para assegurar o cumprimento dos critérios, o PEC definiu um sistema de 

vigilância multilateral baseado na apreciação de programas de estabilidade a 

submeter anualmente pelos Estados membros da zona euro ao Conselho e à 

Comissão, contendo os objectivos orçamentais a médio prazo e indicando as 

medidas para assegurar e manter a posição face aos rácios admitidos em 

termos de défice e de dívida.  

 

Esta informação foi encarada como a via para permitir o acompanhamento 

da evolução económica de cada país e verificar a compatibilidade económica 

com as condições gerais de estabilidade, devendo o Conselho, por 

recomendação da Comissão, emitir um alerta rápido em caso de apuramento 

de um desvio significativo da situação orçamental relativamente à trajectória de 

médio prazo prevista no programa, susceptível de conduzir a um procedimento 

de combate a um défice excessivo, com o firme propósito de garantir a 

vitalidade e credibilidade da moeda única europeia348.  

 

Além da definição de um conjunto de regras e procedimentos acerca da 

informação sobre as finanças públicas que os Estados tinham de fornecer e a 

identificação dos mecanismos inerentes ao procedimento dos défices 

excessivos, a obtenção de estabilidade e sustentabilidade orçamental torna-se 

ainda uma condição necessária para que os países integrados na zona euro 

pudessem gozar de uma participação plena na UEM.  

 

Por fim, associou-se ainda a previsão de um sistema de sanções em caso 

de incumprimento das recomendações para pôr termo à situação de défice 

excessivo, que integrou a constituição de um depósito não remunerado, 

                                                 
348 Sobre o propósito de assegurar a credibilidade do euro e o papel do PEC, Paulo Trigo Pereira, António 
Afonso, Maria Manuela Arcanjo e José Carlos Gomes dos Santos, Economia e Finanças Públicas, ob. cit., 
pp.503 e ss.; Paulo de Pitta e Cunha, A União Monetária e o Pacto de Estabilidade, in: Direito Europeu. 
Instituições e Políticas da União, ob. cit., pp.249 e ss.; Aníbal Cavaco Silva, União Monetária Europeia, 
Lisboa, Verbo, 1999, pp.83 e ss.; Mathias J. Herdegen, Price stability and budgetary restraints in: The 
economic and monetary Union: the law as guardian of economic wisdom, CMLR nº1, 1998, pp. 9 e ss.; 
Hedwige Ongena, La surveillance budgétaire après le pacte de stabilité et de croissance, RFFP nº 68, 
1999, pp. 57 e ss.; R. Beetsma e H. Ulrich, An analysis of the Stability Pact, Discussion Paper nº1669, 
Brussels, CEPS, 1997; Emiliano Grossman e Paul-Emmanuel Micolet, Le nouvel ordre de politique 
économique européen : une construction économique au service de la stabilité monétaire?, RMC et UE nº 
437, 2000, pp. 243 e ss.; João Pinto Ribeiro, Controlo Financeiro Externo da Dívida Pública no Contexto 
da União Económica e Monetária (UEM), in: Estudos Jurídicos e Económicos em Homenagem ao Prof. 
Doutor António de Sousa Franco, vol. II, Coimbra, Coimbra Editora, 2006, pp. 387 e ss. 
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convertido em multa ao fim de dois anos se nada fosse feito para contrariar o 

défice excessivo349. 

 

Ora, mesmo que um nível de desenvolvimento insuficiente pudesse 

justificar a manutenção de acesso privilegiado aos fundos comunitários, os 

Estados que incorriam em défice excessivo acabavam por contribuir para o 

financiamento do orçamento comunitário, visto que para ele revertiam tanto os 

juros dos depósitos efectuados, como o produto das multas aplicadas, 

tornando-se esses países contribuintes líquidos do orçamento europeu350. 

 

Foi atendível que não só a assunção do compromisso político de rigor, 

mas também, porventura mais ainda, o risco de sujeição às sanções 

estabelecidas, redundassem no particular empenho dos Estados membros 

quanto ao respeito do Pacto351, matéria em que a prática veio mostrar a 

dualidade de critérios da Comissão relativamente à aplicação do corpo 

sancionatório perante a ocorrência de défices excessivos352.  

 

Assim, a ênfase cega no objectivo primordial de manutenção da 

estabilidade dos preços e no estabelecimento de condições financeiras sãs 

comprovou à saciedade a inspiração na ortodoxia liberal-conservadora 

subjacente à UEM. 

 

Com este perfil, o Pacto fez uma entrada “fulgurante” na vida comunitária, 

acabando mais tarde por se transformar em “pesadelo” para os Governos de 

muitos Estados, incluindo os países “grandes” e fundadores, nomeadamente o 

                                                 
349 Sobre o regime de disciplina financeira desenvolvido pelo PEC, Luís D. S. Morais, Portugal e os 
Défices Excessivos – O Pilar Económico da União Económica e Monetária e a Disciplina do “Pacto de 
Estabilidade e Crescimento”, in: Estudos Jurídicos e Económicos em Homenagem ao Prof. Doutor 
António de Sousa Franco, vol II, Coimbra, Coimbra Editora, 2006, pp. 815 e ss. 
350 Cf., Paulo de Pitta e Cunha, A União Monetária e o Pacto de Estabilidade, in: Direito Europeu. 
Instituições e Políticas da União, ob. cit., pp. 252 e ss.; Gonçalo Gentil Anastácio, Disciplina e 
Federalismo Orçamental na Zona Euro, ob. cit., pp. 796 e ss. 
351 Sobre a promoção da coerência entre as finanças públicas e os constrangimentos orçamentais ao 
nível dos Estados membros da UE, Marie-Laure Breuillé e Guy Gilbert, La mise en cohérence interne des 
finances publiques: quelles voies? Vers des pactes nationaux de stabilité et de croissance entre l’État, les 
collectivités territoriales et les administrations de sécurité sociale?, RFFP nº 87, 2004, pp. 231 e ss. 
352 Cf., Ernesto Cunha, Estabilidade e Crescimento: Os Dilemas das Políticas de Consolidação 
Orçamental e os Desafios dos Tribunais de Contas no Século XXI, in: Estudos Jurídicos e Económicos 
em Homenagem ao Prof. Doutor António de Sousa Franco, vol. I, Coimbra, Coimbra Editora, 2006, pp. 
817 e ss. 
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país que, qual campeão da disciplina financeira, havia sugerido a respectiva 

criação353. Na verdade, o PEC converteu-se num colete-de-forças que passou 

a tolher a acção dos Estados membros no plano da política orçamental. 

 

Ainda que compreensível a preocupação com a sustentabilidade das 

finanças públicas no longo prazo, a verdade é que o Pacto não só operou uma 

verdadeira revisão do Tratado e, com ela, da articulação dos poderes da 

Comissão e do Conselho, mas também envolveu o reforço do rigor definido em 

Maastricht.  

 

Por outro lado, uma interpretação e aplicação rígidas tornaram impeditiva 

a utilização, a nível nacional, de políticas que favorecem o desempenho das 

economias nos períodos de abrandamento. Uma situação que, não sendo 

compensada com estímulos económicos do lado do orçamento comunitário, 

acabava por atribuir ao PEC um inevitável efeito destabilizador354. 

 

À volta do PEC muito se disse355 e muitos e diversificados foram os 

prognósticos, que oscilaram entre a supressão e a revisão urgente no sentido 

de uma maior flexibilização, sobretudo em matéria de despesas de 

investimento356. 

 

Mais tarde, a própria Convenção sobre o Futuro da Europa dedicou-lhe 

atenção, animada por um anunciado propósito reformista357. Todavia, no final 

                                                 
353 Já Sousa Franco, Problemas Financeiros e Orçamentais da União Europeia, ob. cit., pp. 40 e ss., 
assinalara o carácter irrazoável de restringir excessivamente a política orçamental, uma vez que isso seria 
pura e simplesmente privar os Estados de qualquer mecanismo eficiente de intervenção sobre a 
conjuntura económica. E a aplicação estrita dos critérios de convergência nominal acabaria por provocar 
um efeito devastador, sobretudo para as economias mais débeis. No mesmo sentido, Jean-François 
Bernicot La place et la représentation des finances publiques dans l’Union européenne, RFFP nº 87, 2004, 
pp. 75 e ss. 
354 Cf., Yan Echinard, Stabilisation conjoncturelle et Union monétaire européene, RFFP nº 55, 1996, pp. 
131 e ss. 
355 Ficou para a “petite histoire” comunitária o “desabafo” do próprio Presidente Prodi, em entrevista ao 
jornal Le Monde, de 18.10.2002, ao apelidá-lo de “estúpido como todas as decisões que são rígidas”. 
356 No sentido da flexibilização, Eduardo Paz Ferreira, Finanças Públicas e Contratos da Administração, 
in: Estudos em Memória do Professor Doutor António Marques dos Santos, vol. II, Coimbra, Almedina, 
2005, pp. 433 e ss. 
357 Cf., Maria Eduarda Azevedo, A Convenção sobre o Futuro da Europa. Reflexões e Testemunhos, 
Grupo Parlamentar do PSD, 2004, pp. 43 e ss.; Jean-Paul Jacqué, De la Convention à la Conférence 
intergouvernementale, le projet de la Convention à l’ épreuve des réalités politiques, RTDE nº 2, 2005, pp. 
227 e ss.; Sergio Bastole, A proposito della revizione del trattato che istituisce la constituzione dell’ Union 
Europea, Diritto Pubblico nº 3, 2003, pp. 43 e ss.; Jean-Victor Louis, L’ échec” de la Conférence 
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pode considerar-se ter sido um exercício quase inglório uma vez que, sob a 

pressão da Alemanha, a Convenção acabou por remeter para o diálogo 

interinstitucional uma possível solução de flexibilização.  

 

No entanto, a revisão dos Regulamentos na base do PEC, operada em 

2005, não veio a avançar de forma suficiente no sentido da flexibilização 

prometida, tendo as principais modificações consistido apenas no alargamento 

dos prazos fixados aos Estados membros para tomarem medidas eficazes, 

mas deixando inalterados quer os valores de referência dos défices admitidos, 

quer o processo de cálculo das sanções pecuniárias358. 

 

Em consequência desta opção comunitária, os países da zona euro, já 

destituídos do poder de condução das políticas monetária e cambial pela perda 

total dos respectivos instrumentos, passaram ainda a dispor de escassos 

instrumentos de política económica a partir do momento em que obrigados a 

manter os orçamentos dentro dos parâmetros do PEC, que apontaram de 

modo substancial para o equilíbrio do orçamento.  

 

Revelou-se assim, como sustenta Sousa Franco359, ter sido atingida a 

essência do poder orçamental dos Estados membros, estritamente associada 

ao conceito de soberania, configurando um cenário em que, perante fortes 

constrangimentos, a política orçamental, embora conduzida a nível nacional, 

ficou sujeita às regras dos défices orçamentais limitativos da liberdade de 

acção dos Governos360, não obstante a invocação do princípio da 

                                                                                                                                               
Intergouvernementale et les avatars du Pacte de Stabilité et de Croissance, CDE nº 5-6, 2003, pp. 543 e 
ss.  
358 Neste sentido Marco Buti, Will the New Stability and Growth Pact Succeed?, An Economic and Political 
Perspective, Economic Papers nº 241, European Commission, 2006. Uma posição compreensível na 
optica  de Willem H Buiter e Clemens Grafe, Patching Up the Pact: Some Suggestions for Enhancing 
Fiscal Sustainability in an Enlarged Europeen Union, CEPR, Discussion Paper nº 3496, London, Centre 
for Economic Policy Research, 2002; R. Morris, H. Ongena e L. Schuknecht, The Reform and 
Implementation of the Stability and Growth Pact, European Central Bank, Occasional Paper Series nº 47, 
2006 
359 Cf., António L. Sousa Franco, Finanças Públicas e Direito Financeiro, I vol. ob. cit., pp. 389 e ss. No 
mesmo sentido, Manuel Carlos Lopes Porto, A Participação dos Países da União Europeia, in: A Europa 
após Maastricht, ob. cit., pp. 38 e ss. 
360 Cf., Paulo de Pitta e Cunha, Direito Europeu. Instituições e Políticas da União, ob. cit., pp. 159 e ss.; 
Eduardo Paz Ferreira, Da Dívida Pública e das Garantias dos Credores do Estado, ob. cit., pp. 124 e ss; 
Charles Bean, Economic and Monetary Union in European JEP vol. 6, nº 4, 1992, pp. 45 e ss.; Fernand 
Herman, UEM: Le pour et le contre, RAE nº 4, 1995, pp. 15 e ss; David Mackay, The political economy of 
fiscal policy under Monetary Union, in: European States and the Euro: europeization, variation and 
convergence, Oxford Oxford University Press, 2002, pp. 78 e ss.; Eduardo Zapico-Goñi, National 
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subsidiariedade como garantia contra uma possível ingerência comunitária em 

matéria orçamental nacional361. 

 

Se em Maastricht resumir as consequências do Tratado à esfera 

monetária correspondia já a uma conclusão manifestamente precipitada e 

redutora, atendendo às aludidas repercussões sobre as finanças públicas362, 

esta busca de garantia no princípio da subsidiariedade não pode deixar de 

equivaler a um fechar de olhos aos poderes crescentes exercidos pela 

Comunidade e que resultam em uma compressão sensível dos poderes 

orçamentais nacionais363. 

 

Paralelamente, passou a assistir-se também, embora com dificuldades 

políticas acrescidas, a avanços tanto na limitação da soberania fiscal nacional, 

através do processo de harmonização tributária, como em matéria do controlo 

dos auxílios de Estado364. 

 

Um cenário para que alguns não deixaram de antecipar, especialmente 

em situações de crise económica, o recurso a um leque de instrumentos com o 

propósito claro de tornear o rigor das regras do Pacto365: quer soluções de 

                                                                                                                                               
budgeting for european convergence, in : National Budgeting for Economic and Monetary Union, 
Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1993, pp. 14 e ss. 
361 A posição de Dominique Plihon, L’autonomie de la politique budgétaire dans un espace économique 
intégré : le cas européen, ob. cit., pp. 42 e ss. 
362 Cf., Joel Molinier, L’Union Européenne et la Souveraineté Budgétaire des États, RFFP nº 41, 1993 e nº 
68, 1999, consagrado à União Europeia e às Finanças Públicas nacionais. 
363 Daí ter Benoît Chevauchez, Les Effets de la Construction Européenne sur notre Système de Finances 
Publiques. Une Mise à l’Épreuve, un Espoir de Renouveau, RFFP nº 68, 1999, pp. 40 e ss., concluído no 
sentido de que, em matéria de política orçamental, o princípio da subsidiariedade não funciona visto aos 
Estados membros apenas restar a escolha da repartição das despesas e das regras jurídicas que as 
disciplinam, já não o respectivo montante, nem o modo de financiamento.  
364 Nesta linha, Eduardo Paz Ferreira, Notas Sobre a Decisão Financeira e a União Económica e 
Monetária, in: Estudos Jurídicos e Económicos em Homenagem ao Prof. Doutor António de Sousa 
Franco, Coimbra, Coimbra Editora, vol. I, pp. 758 e ss. 
365 No caso dos Estados membros da UE que aderiram à UEM, o critérios restritivos de Maastricht, 
reforçados no PEC, em matéria de défice e endividamento do sector público, acabaram por se constituir 
em limites de endividamento destinaado ao financiamento de infraestruturas económicas, sociais ou obras 
públicas clássicas. A este propósito, Paul de Grauwe, The Economics of Monetary Integration, ob. cit, pp. 
207 e ss.; Willem Buiter, Giancarlo Corsetti e Nouriel Roubini, Excessive Deficits, ob. cit., pp. 73 e ss.; 
Eduardo Paz Ferreira, Da Dívida Pública e das Garantias dos Credores do Estado, ob. cit., p. 128; Marco 
Butti, Silvester Eijffinger e Daniele Franco, Revisiting the Stability and Growth Pact, Grand Design on 
International Adjustment, European Commission, Economic Papers nº 180, 2003; Ernesto Cunha, 
Estabilidade e Crescimento: os Dilemas das Políticas de Consolidação Orçamental e os Desafios dos 
Tribunais de Contas no Século XXI, in: Estudos Jurídicos e Económicos em Homenagem ao Prof. Doutor 
António de Sousa Franco, vol. I, Coimbra, Coimbra Editora, 2006, pp. 813 e ss.; João Pinto Ribeiro, 
Contributo Financeiro Externo da Dívida Pública no Contexto da União Económica e Monetária (UEM), ob. 
cit., pp. 387 e ss. 
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engenharia financeira e contabilidade pública criativa; quer políticas de 

privatizações, orientadas apenas pela necessidade de reduzir a dívida; quer, 

ainda, o envolvimento de capitais e da cultura de gestão do sector privado, sob 

a forma de Parcerias Público-Privadas (PPP), sujeitas a regras financeiras 

comunitárias rigorosas366, operando uma mudança gradual, mas consequente, 

da forma de gestão e prestação de serviços públicos assente na intervenção 

privada através de uma grelha assinalável de esquemas367. 

 

Com base na análise desta última fase da integração europeia, não há 

dúvidas que o Tratado da União Europeia, com o renovado vigor que veio 

emprestar às correntes federalistas, tornou ainda mais visível a tentativa de 

reconhecimento da emergência de uma espécie de Constituição Económica 

Europeia368, com a dimensão política a seguir a valência económica, não o 

inverso, contrariamente ao que sucede ao nível nacional369, corroborando o 

carácter sui generis do modelo comunitário.  

                                                 
366 Trata-se do conjunto de regras adoptadas pelo Eurostat através da Decisão de 11 de Fevereiro de 
2004 constantes do guia de orientação Long term contracts between government units and non 
government partners, em resultado do aprofundamento da metodologia de tratamento das PPP’s 
relativamente ao tratamento contabilístico das PPP’s nas contas nacionais, suplementando o Manual SEC 
95 sobre o défice e a dívida das administrações públicas. Uma medida em que o Eurostat, que 
acompanha a proliferação do esquema PPP ao nível dos parceiros comunitários sem curar da respectiva 
motivação e eficiência, foi animado pelo propósito de realizar a harmonização das regras à escala 
comunitária, aferindo sobre a natureza do investimento realizado pelo sector privado, ou seja, se se trata 
de um investimento a integrar no património público ou, pelo contrário, se se está perante um 
investimento a integrar no património da empresa privada. A este propósito, Paul Lignières, Partenariats 
Public-Privés, 2ª ed., ob. cit., pp. 238 e ss.; J. Hood e N. Macgarvey, Managing the risk of Public 
partnerships on Scottish local Government, Policy Studies nº 23, 2002, pp. 21 e ss.; TC, Linhas de 
Orientação (Guidelines) e Procedimentos para o desenvolvimento de Auditorias Externas a PPP, 2008, 
pp. 22 e ss. Já em 1995 o Eurostat, em cumprimento do compromisso assumido pela Comissão no 
quadro da Iniciativa Europeia para o Crescimento, havia publicado o sistema ESA 95, Manual on 
Government Debt and Deficit, relativo ao tratamento contabilístico dos défices públicos que, comportando 
novidades de monta face ao SEC 79, tendo pretendido a uniformização dos requisitos contabilísticos 
como conditio sine qua non para uma correcta gestão dos recursos financeiros públicos, visando o seu 
alargamento às PPP’s. 
367 Acompanhamos Paul Lignières, Partenariats Public-Privés, 2ª ed., ob. cit., pp. 60 e ss., quando 
defende que nas parcerias o recurso ao parceiro privado não só confere eficácia e eficiência à prestação 
de serviços públicos, correspondendo a uma nova forma de gestão, mas também é garantia da 
viabilidade económica dos projectos. Um quadro em que ao ente público cumpre assegurar a realização 
do interesse público e o bom funcionamento dos mercados. 
368 Cf., Sabino Cassaese, La nuova costituzione economica, Roma, Manuali Laterza, 2000, pp. 56 e ss. 
369 Cf., Deirdre Curtin, The constitutional structure of the Union: a Europe of bits and pieces, CMLR nº 3-4, 
1993, pp. 174 e ss.; Alain Walter, Constituciones monetarias para Europa, Rev. del Instituto de Estudios 
Economicos nº 2, 1991, pp. 56 e ss.; Francisco Lucas Pires, Introdução ao Direito Constitucional Europeu, 
(Seu Sentido, Problemas e Limites) Coimbra, Almedina, 1997. A Constituição evolutiva de que fala Jean-
Victor Louis, Le modèle constitutionnel européen: de la Communauté à L’Union, in: Le nouveau modele 
européen, vol.1, Bruxelles, Université de Bruxelles, 2000, pp. 31 e ss. Trata-se de uma questão 
controvertida, não faltando quem se oponha a esta visão, como Manuel Jacinto Nunes, De Roma a 
Mastricht, ob. cit., pp. 139 e ss.; Sabino Cassaese, La nuova costituzione economica, Roma, Manuali 
Laterza, 2000, pp. 96 e ss.; Vlad Constantinesco, La Constitution Économique de la CEE, RTDE nº 
4,1997, pp. 751 e ss.; Sandro Guerrieri, Dopo Maastricht : quale costituzione europea?, Democrazia e 
Diritto, Napoli, Luglio-Dicembre, 1995, pp. 167 e ss. 
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Um facto que pode ser visto quer como uma acção deliberada de agentes 

políticos, cientes de que semelhante despontar arrasta inevitavelmente um 

grau superior de integração, de carácter político, quer resultado do 

funcionamento normal das instituições europeias, sobretudo da instância 

judiciária370. 

 

 

                                                 
370 Cf., Francisco Lucas Pires, Da Europa Económica à Europa Política, in: A Europa após Maastricht, 
Ciclo de Colóquios, Lisboa, INCM, 1992, pp. 28 e ss. 
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Capítulo V 
Países de Referência 

 
 
1. Enquadramento 
 

As PPP’s representam hoje um instrumento de intervenção ao dispor dos 

Governos para enfrentar os desafios e as exigências da sociedade e da 

economia em matéria de reforço do investimento público e modernização dos 

serviços públicos, consubstanciando formas variadas de prestação de bens 

infraestruturais e serviços públicos por parte de operadores privados, cuja 

provisão era assegurada tradicionalmente pelo universo público. 

 

Em grau variável, mas de forma crescente e continuada, este esquema de 

associação entre as esferas pública e privada é utilizado pela generalidade dos 

países em todos os continentes, independentemente do regime político, nível 

de desenvolvimento e sistema legal, circunstância que concorre para conferir à 

abordagem uma dimensão mundial inegável371. Um contexto que, além de 

mostrar a flexibilidade e capacidade de adaptação das PPP’s a cenários 

distintos e diversificados, tem contribuído de modo significativo para enriquecer 

o leque de modelos de concretização e as práticas desenvolvidas.  

 
A impossibilidade de dar testemunho de todas as experiências e apurar da 

respectiva valia justifica a opção por destacar apenas os casos de referência: a 

experiência pioneira do Reino Unido, pelo papel determinante não só na 

criação da metodologia, mas também na acção orientada de forma permanente 

para a sua reafirmação e revivificação, visível em novos modelos e 

procedimentos que melhoram a capacidade e o nível de resposta no respeito 

dos parâmetros consagrados e, bem assim, os exemplos da França e da Itália, 

responsáveis pela geração de instrumentos jurídicos e procedimentos 

inovadores sem paralelo histórico. 

 
                                                 
371 Cf., Paul Lignières, Partenariats Public-Privés, 2ª ed., ob. cit., pp. 15 e ss.; Frédéric Marty, Sylvie Trosa 
e Arnaud Voisin, Les Partenariats Public-Privés, ob. cit., pp. 9 e ss. 



 124

 
2. O Reino Unido: Uma Experiência Pioneira  
 

2.1. Enquadramento 
 

No Reino Unido, desde o início dos anos noventa que a abordagem 

PFI/PPP tem constituído o quadro do desenvolvimento de projectos públicos de 

carácter infraestrutural com participação de capitais privados e o país o centro 

incontornável de exploração e difusão deste esquema de financiamento 

privado372. 

 

Tendo arrancado com o Governo conservador de John Major373, a PFI 

evoluiu no sentido da fisionomia actual com o primeiro Governo do “New 

Labour”, comprovando com semelhante sobrevivência política a relevância 

inegável deste instrumento financeiro374. De então em diante, por iniciativa 

britânica, nunca mais deixou de se verificar quer a respectiva consolidação, 

quer a multiplicação de modelos de parceria, a par de sucedidas campanhas 

de alastramento à escala mundial. 

 
2.2. A Iniciativa PFI: O Ciclo Inicial 
 

Configurada como um programa do Governo, a PFI aliou os universos 

públicos e privado com um triplo objectivo: aumentar a capacidade de 

financiamento do sector público, mediante a introdução de pagamentos 

plurianuais associados à duração dos contratos; melhorar a qualidade dos 

serviços públicos, impondo ao parceiro privado critérios de qualidade, de cujo 

cumprimento dependiam os pagamentos; e, ainda, diminuir a despesa pública, 

                                                 
372 Segundo Adrian Smith Privatized Infrastructure. The role of Government, ob. cit., pp. 222 e ss., a PFI 
britânica, que não constituiu um tipo de prática absolutamente original, visto acções de contornos 
semelhantes terem sido já ensaiadas, em particular, nos EUA, Austrália e Nova Zelândia, introduziu uma 
inovação a todos os títulos revolucionária quando, pela primeira vez na história moderna, o sector privado 
passou a contratar, gerir e financiar projectos-chave colocados no coração da filosofia política do 
investimento público e da estratégia política dos Governos.  
373 A PFI, como assinalam Frédéric Marty, SylvieTrosa e Arnaud Voisin, Les Partenariats Public-Privé: 
démission ou retour de la puissance publique?, in: La lettre du management public, nº 45, 2003, pp. 21 e 
ss., procurou ir mais longe do que a simples venda de activos públlicos encetada com as privatizações 
lançadas por MargaretThatcher. 
374 Cf., A Giddens, Beyond Left and Right: The future of radical politics, Stanford, CA. Stanford University 
Press, 1994, pp. 8 e ss. 
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aproveitando a competência e a capacidade de inovação do sector privado, 

bem como as economias realizadas pela aquisição das infraestruturas de 

suporte à prestação dos serviços públicos contratados375. 

 

Nesta medida, a Iniciativa desencadeou uma mudança significativa na 

forma da Administração pública satisfazer a provisão de infraestruturas e 

serviços públicos, assegurando a melhoria da respectiva eficiência376.  

 

Um contexto em que as regras de Ryrie consagraram as condições 

nucleares de recurso ao investimento privado: em primeiro lugar, os projectos 

financiáveis com fundos privados tinham de ser testados, tendo como 

contraponto um modelo de financiamento público tradicional susceptível de 

atingir os mesmos fins, devendo então a iniciativa privada demonstrar VfM; e, 

em segundo lugar, os fundos privados não representavam um investimento 

adicional, implicando antes a redução do investimento público, deduzido o 

montante de financiamento privado mobilizado377378.  

 

                                                 
375 Cf., Paul A. Grout, The Economics of the Private Finance Initiative, OREP, 1997, vol. 13, nº 4, pp. 53 e 
ss.; E. R. Yescombe, Public-Private Partnerships, ob. cit., pp. 33 e ss.; Paul Lignières, Partenariats Public-
Privés, 2ª ed., ob. cit., pp. 24 e 45 e ss.; Frédéric Bougrain, Jean Carassus e Marc Colombard-Prout, 
Partenariat Public-Privé et bâtiment en Europe: quels enseignements pour la France ?, ob. cit., pp. 27 e 
ss.; P. Falconer, Better quality services : Enhance public service quality through partnership in the UK, in: 
Public-Private Sector Partnerships : Fostering Development, Sheffield, Sheffield Hallam University Press, 
1999, 181 e ss. 
376 Como assinala Adrian Smith, Privatized Infrastructure. The role of Government, ob. cit., pp. 221 e ss., a 
PFI representou quer um passo na caminhada do programa de privatizações, quer uma alteração 
significativa na forma de as autoridades públicas garantirem a satisfação de necessidades públicas com 
um custo menor, superando as crónicas situações de negligência e desperdício do sector público, quer, 
ainda, um renovado marco na história do financiamento de infraestruturas públicas no Reino Unido. Nesta 
linha, G. Allen, The Private Finance Initiative (PFI), Research Paper 01/117, December, London, House of 
Commons Library, 2001; Graham Winch, Institutional reform in British construction: Partnering and private 
finance, London, Building Research and Information Papers nºs 28 e 32, 2000; Duncan Cartlidge, Public 
Private Partnerships in Construction, London-New York, Taylor & Francis, 2006, pp. 23 e ss.  
377 Cf., Daniel Hood, England and Wales, in: Practical Guide to PPP in Europe, Surrey, City & Financial 
Publishing, 2006, pp. 409 e ss.; Stephen H. Linder e Pauline Vaillancourt Rosenau, Maping theTerrain of 
the Public-Private Policy Partnership, ob. cit., pp. 4 e ss. Segundo Paul A. Grout, The Economics of the 
Private Finance Initiative, ob. cit., p. 56, “The original “Ryrie rules” set in 1981 had two principal themes: a 
privately financed solution must be tested against a publicly financed alternative and shown to be more 
cost-effective, and privately financed expenditure by the nationalized industries could not be additional to 
public expenditure provision”. Neste sentido, Adrian J. Smith Privatized Infrastructure. The role of 
Government, ob. cit., pp. 218 e ss., defende que as regras chegaram a ser encaradas como os pilares da 
política do Tesouro em matéria de recurso ao financiamento privado. 
378 Como regista D. Willetts, The opportunities for private funding in the NHS, Occasional Paper, Social 
Market Foundation, London, 1993, a utilização do financiamento privado pelo sector público expandiu-se, 
chegando até a ser encarada como uma forma de evasão ao controlo parlamentar, uma espécie de 
“agenda escondida” do Tesouro. 
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Em 1989, o reconhecimento de que as regras de Ryrie e, sobretudo, o 

princípio da não adicionalidade, representavam um obstáculo decisivo para o 

recurso ao financiamento privado nos projectos infraestruturais, justificou a sua 

eliminação379. Mais adiante, o programa “Strategy for Growth”, no âmbito do 

plano para encorajar o sector privado a envolver-se de forma mais alargada e 

sistemática em projectos infraestruturais, abriu decididamente as portas à PFI, 

que se afirmou como um instrumento para ir além da mera venda de activos 

públicos380, passando a Administração a adquirir a prestação de serviços ao 

sector privado, em vez de contratar “inputs”381. 

 

Neste quadro, a PFI constituiu uma forma de contratação pública firmada 

num conjunto combinado de vectores: financiamento predominante do sector 

privado; transferência da responsabilidade e dos riscos de financiamento dos 

investimentos de capital para o sector privado; maiores benefícios na utilização 

dos dinheiros públicos; e garantia de uma melhor gestão dos riscos 

associados382. 

 

Na perspectiva pública, o conceito repousou, por norma, no lançamento 

de novos empreendimentos públicos ou na renovação, expansão ou 

reconversão de serviços públicos existentes, tendo a via PFI constituído uma 

fonte de aquisição da prestação de serviços públicos ao sector privado numa 

óptica de longo prazo383384 

                                                 
379 Segundo F. Terry, The private finance initiative – overdue reform or policy breakthrough, Public Policy 
and Management, January-March, 1996, pp. 9 e ss., a “Quarta-feira Negra” e o “crash” da praça bolsista 
de Londres, associados ao abandono do Mecanismo de Câmbios do SME em resultado das investidas 
dos movimentos especulativos, ao desencadearem reduções muito significativas no investimento público, 
criaram o clima propício para a génese da PFI. 
380 Cf., Frédéric Marty, Sylvie Trosa e Arnaud Voisin, Les Partenariats Public-Privé: démission ou retour de 
la puissance publique?, ob. cit., pp. 21 e s.; R. J. Daniels e M. J. Trebilcok, Private Provision of Public 
Infrastructure: An Organizational Analysis of the Next Privatization Frontier, Toronto, University of Toronto 
Law Journal nº 46, 1996, pp. 375 e ss.; P. Falconer e K. Ross, Public-private partnership and the new 
public management in Britain, in: Public-Private Sector Partnerships: Fostering Enterprise, Sheffield, 
Sheffield Hallam University Press, 1998, pp. 133 e ss. 
381 Cf., Paul A. Grout, The Economics of the Private Finance Initiative, ob. cit., pp. 59 e ss.; Andrew 
Dunsire, Le débat secteur public secteur privé : l’expérience du Royaume-Uni, RISA vol. 56, nº 1, 1990, 
pp. 33 e ss. 
382 Cf., Patricia Leahy, Lessons from the Private Finance Initiative in the United Kingdom, EIB Papers, vol. 
10, nº 2, 2005, pp. 59 e ss.; Frédéric Marty e Arnaud Voisin, L’Évolution des Montages Financiers des PFI 
britanniques: la montée des risques, RFFP nº 94, 2006, pp. 112 e ss.; D. Carrlidge, Procurement of Built 
Assets, Oxford, Elsevier, 2004, pp. 34 e ss.; John Finer, The New Steps Program: Executive Agencies in 
the United Kingdom, Optimum, vol. 22, 1991, pp. 46 e ss. 
383 Cf. Paul Lignières, Partenariats Public-Privés, 2ª ed., ob. cit., pp. 45 e ss. 
384 Como refere Paul A. Grout, The Economics of the Private Finance Initiative, ob. cit., pp. 54 e ss., ao 
sector privado coube configurar os mecanismos e os recursos necessários para a provisão de serviços de 
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Estavam em causa esquemas baseados em concessões atribuídas a 

operadores privados, que respondiam pela concepção, construção, 

financiamento e exploração dos empreendimentos, sendo o ressarcimento do 

investimento inicial e dos custos de exploração assegurado pelas receitas 

geradas, significativa ou exclusivamente, através de tarifas pagas pelos utentes 

dos serviços. Deste modo, ficou claro que era um tipo de projectos assente 

apenas na capacidade de financiamento desenvolvida pelo operador privado, 

não havendo lugar a pagamentos diferidos por parte do sector público para 

financiar os custos de desenvolvimento e exploração dos empreendimentos385. 

 

No entanto, admitiu-se que, em certas circunstâncias, o recurso ao 

financiamento privado através de parcerias contratuais, designadamente do 

tipo “Design, Building, Finance, Operate” (DBFO), podia ser mais caro para o 

erário público do que o financiamento público em moldes tradicionais visto que, 

além do aumento do custo, importava assegurar também a remuneração do 

capital investido pelo operador privado e, ainda, suportar os custos de 

montagem e de transacção386. 

 

Contudo, tratava-se de aspectos passíveis de compensação por um largo 

espectro de vantagens: a transferência para a esfera privada de uma parte 

substancial do risco inerente ao desenvolvimento de novos projectos do sector 

                                                                                                                                               
acordo com as especificações e os níveis de qualidade previamente acordados, assumindo a realização 
do investimento requerido em termos de construção e desenvolvimento de novas tecnologias. Enquanto 
que, a Administração deixou de responder por derrapagens financeiras e de calendário, pela ineficiência 
da exploração dos activos infraestruturais e, ainda, por eventuais deficiências de funcionamento 
operacional. Nesta linha, E. R. Yescombe, Public-Private Partnerships, ob. cit., pp. 10 e ss.; P.L. Gilbert e 
A Steiner, Private Finance for Public Infrastructure: in Search of a New Framework, EIB Papers, nº 23, 
1994, pp. 77 e ss. Tratou-se de um tipo de esquemas que, segundo A. Mody, A Infrastructure delivery: 
new ideas, big gains, no panaceas, in: Infrastructure delivery, private initiative and the public goods, The 
World Bank, Washington, DC, 1996, visou a promoção de uma mudança substancial na forma do sector 
público satisfazer as necessidades básicas mediante o recurso a parcerias contratuais com o sector 
privado, em que ambas as partes pretendiam maximizar as possibilidades de sucesso dos projectos, 
tornando aquelas formas de cooperação entre os dois universos operações de resultado “win-win” . 
385 Como defendem H. Stephen e Pauline Vaillancourt, Mapping the Terrain of the Public-Private Policy 
Partnership, ob. cit., pp. 67 e ss., a PFI representou uma dupla oportunidade: por um lado, tornou possível 
uma mudança no processo de financiamento das infraestruturas, colocando a ênfase na montagem 
financeira dos projectos na óptica da geração de receitas e, por outro, encorajou o envolvimento do 
capital privado no investimento de serviços públicos, mobilizando recursos adicionais aos já afectos pelo 
sector público; D. Corner, The United Kingdom Private Finance Initiative: The Challenge of Allocating Risk, 
OECD Journal on Budgeting, vol. 5, nº 3, pp. 37 e ss. 
386 Cf., P. Falconer e R. Ross, Public private partnerships and the new public management in Britain, in: 
Public-Private Sector Partnerships: Furthering Enterprise, ob. cit., pp. 133 e ss. 



 128

público387; a mobilização do investimento privado para a realização de 

empreendimentos infraestruturais públicos; a competição entre os concorrentes 

privados; a inovação das soluções desenvolvidas pelo sector privado para 

responder às especificações feitas pelo parceiro público; a minimização dos 

custos dos projectos, numa óptica do respectivo ciclo de vida; e, ainda, os 

correspondentes benefícios ao longo desse período388389390 

 

Desta forma, foi inegável que o Reino Unido, com a abordagem PFI, deu 

os primeiros passos na modelagem tanto de um novo instrumento financeiro, 

como de formas de gestão modernas, assumindo com este vanguardismo 

verdadeiramente imbatível um lugar de referência nestas áreas391. Por seu 

                                                 
387 Cf., D. Corner, The United Kingdom Private Finance Initiative: the challenge of allocation risk, in : The 
Challenge of Public-Private Partnerships. Learning  from International Experience, Cheltenham, Edward 
Elgar, 2005, pp. 44 e ss.; R. Bail, M. Heafy e D. King, Risk transfer and Value for money, in : PFI projects, 
PM Rev. vol. 5, nº 2, 2003, pp. 279 e ss. 
388 Cf., O. Hart, Firms, contracts and financial structure, Oxford, Oxford University Press, 1995, pp. 31 e 
ss.  
389 Segundo E. R. Yescombe, Public-private partnerships, ob. cit., pp. 35 e ss, uma boa parte dos grandes 
projectos públicos passou a ser escrutinada de modo a avaliar da viabilidade do desenvolvimento sob a 
forma de parceria, aferindo as vantagens que esta alternativa podia proporcionar em relação à provisão 
pública tradicional. Neste quadro, compreendeu-se uma variada gama de esquemas contratuais: a 
contratação em base BOT, das prisões de Bridgend e Fazakerley, com uma concessão de 25 anos e a 
transferência da propriedade para o Estado no fim desse período; a contratação de base DBFO, utilizada 
para o sistema rodoviário, em que as novas obras foram planeadas, financiadas, construídas e geridas 
pelos contratantes privados, e cuja propriedade foi transferida para o sector público no termo da fase de 
construção; a contratação de tipo BOO, para os edifícios públicos locais. 
390 Segundo Jean Carassus, Construction: la mutation. De l’ouvrage au service, Paris, Presses des Ponts 
et Chaussées, 2002, pp. 54 e ss., a PFI permitiu ao sector público passar da situação de proprietário e 
operador a comprador de serviços ao sector privado, transformando-se as empresas privadas, por sua 
vez, em fornecedoras a longo prazo e não exclusivamente construtores de equipamentos, facto que lhes 
deu o ensejo de combinarem a intervenção própria nas operações de concepção, construção, 
financiamento e exploração dos equipamentos com o objectivo de prestação dos serviços solicitados pelo 
sector público. Esta a leitura de B. G. Peters, With a Little Help from Our Friends : Public-Private 
Partnerships as Institutions and Instruments, in: Partnerships in Urban Governance : European and 
American Experience, Basingstoke, MacMillan, 1998, pp. 54 e ss.; R. A. Wilson, A. D. Songer e J. 
Dickmann, Partnering More than a Workshop, a Catalyst for Change, JME nº 40, Sept-Oct, 1995, pp. 5 e 
ss.; N. Bailey, Towards a research agenda for public-private partnerships in the 1990’s, Local Economy nº 
8, 1994, pp. 85 e ss.; L. G. Crowley e M. A. Karim, Conceptual Model of Partnering, JME nº 40, Sept-Oct., 
1995, pp. 35 e ss. 
391 Uma evidência sufragada pela generalidade dos Autores nacionais e estrangeiros, nomeadamente, P. 
Falconer, Better quality services: Enhancing public service quality through partnerships in the UK, in; 
Public-Private Sector Partnerships: Furthering Development, Schetfiels, Shetfield Hallem University Press, 
1998, pp. 175 e ss.; Ronald J. Daniels e Michael J. Trebilcock, An Organizational Analysis of the Public-
Private Partnership in the Provision of Public Infrastructure, ob. cit., pp. 93 e ss.; J. Broadbent e R. 
Laughlin, The private finance initiative. Clarification of a future research agenda, FAM vol. 15, nº 2, 1999, 
pp. 95 e ss.; G. Harley, Private Finance for Transportation and Infrastructure Projects: A View, IJPM, vol. 
10, nº 2, 1992, pp. 63 e ss.; S. Domberger e S. Rimmer, Competitive Tendering and Contracting in the 
Public Sector: A Survey, IJEB, vol. 1, nº 3, 1994, pp. 99 e ss.; R. B. Hellard, Project Partnering Principle 
and Practice, London, Thomas Telford, 1995, pp. 87 e ss.; J. Clarke e J. Newman, The tyranny of 
Transformation, Paper presented on the first International Research Symposium on Politic Management, 
Aston University, March 1996; P. Dunleavy e C. Hood, From Old Public Administration to New Public 
Management, PMM, vol. 14, nº 3, 1994, pp. 67 e ss.; V. Lowndes e C. Skelcher, The Dynamics of Multi-
organisational Networks and Partnerships: an Analysis of Changing Modes of Governance, Pub.  
Administ. vol. 76, nº 2, 1988, pp. 25 e ss.; D.F.Ketti, Sharing Power: Public Governance and Private 
Markets; Washinghton, DC. Brookings, 1993, pp. 89 e ss.; M. Pollitt, Learning from UK private finance 
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turno, o amplo acolhimento da PFI dependeu de forma clara do empenhamento 

do Governo, expresso não apenas sob a forma de iniciativa legislativa ou 

declaração política sectorial, mas também da criação de uma estrutura 

institucional para apoiar e promover esta política392. 
 

2.3. As Parcerias Público-Privadas: Um Programa Revisitado e 
Revigorado 

 

Em 1997, o processo de reforma e modernização da Administração 

pública tornou-se um eixo estratégico do programa do Governo do “New 

Labour”393, com o propósito de tornar possível a prestação de serviços públicos 

mais eficientes, de melhor qualidade e a um custo menor394. 

 

Então, a fim de contrariar anos de subinvestimento e negligência do sector 

público395, mas limitado pelo compromisso político de construir uma plataforma 

                                                                                                                                               
initiative experience, in: The Challenge of Public-Private Partnerships. Learning from Imnternational 
Experience, Cheltenham, Edward Elgar, 2005, pp. 207-230; Chris Brown, United Kingdom: Public private 
partnerships, IFLR July, 1999, pp. 22 e ss. 
392 Como assinala J. D. Allen, The Private Finance Initiative – the new approach to construction 
procurement, Structural Engineering Paper nº 73, 1997, no terreno, os primeiros indicadores mostraram 
que a PFI tinha sido publicamente bem acolhida pelo sector da indústria da construção. Contudo, apesar 
do optimismo inicial e do sucesso de projectos pioneiros e emblemáticos – citem-se, a este propósito, a 
ponte Rainha Isabel II em Dartford, a Segunda Ponte de Severn, o Hospital Distrital de Norfolk e as 
prisões de Bridgend e Fazakerley, assinalando uma economia média de mais de 15% ao longo da 
duração dos contratos –, os resultados foram considerados genericamente fracos, segundo o relatório do 
CIC, Construction Industry Council, Constructors Key Guide to PFI. Thomas Telford, London, 1998, aos 
sócios e aos cidadãos britânicos sobre o diagnóstico e o balanço da prática da PFI: apesar do potencial, 
havia que melhorar significativamente a nova forma de contratação, reconhecendo que os sectores 
público e privado acusavam alguma impreparação e insegurança. 
393 Cf., Tony Blair, New Britain: My Vision of a Young Country, London, Fourth Estate, 1996, pp. 25 e ss.; 
The Third Way. New Politics for the New Century, London, Fabian Society, 1998, pp. 26 e ss.; Leading the 
Way: a New Vision for Local Government, London, Institute for Public Policy and Research, 1998, pp. 17 e 
ss. D. Foster, “Labour” and Public Sector Reform, Parliamentary Affairs, 1996, vol. 49, nº 2, pp. 256 e ss.; 
Janet Newman, Modernising Governance. New Labour, Policy and Society, London, Sage Publications, 
2001, pp. 4 e ss.; D. Corry, New Labour and PPP’s, in: Public private partnerships – policy and 
experience, Chippenham and Eastbourne, Pelgrave MacMillan, 2004, pp.11 e ss.; S. Driver e L. Martell, 
New Labour: Politics after Thatcher, Cambridge, Cambridge Polity Press, 1998, pp. 15 e ss.; P. K. 
Falconner, Better quality services: Enhancing public service quality through partnerships in the UK, in: 
Public–Private Sector Partnerships: Furthering Development, Sheffield, Sheffield Hallem University Press, 
1998, pp. 27-46;  S. Denver e L. Martell, New Labour. Politics after Thatcher, Cambridge, Polity Press, 
1998, pp. 17 e ss. 
394 Cf., J. Newman, S. Richards e P. Smith, Market testing and institutional change in the U.K. civil service: 
compliance, non-compliance, pp.14 e ss.; dos mesmos Autores, Modelling institutional change: the making 
of markets, in. Transforming British Government: Changing Roles and Relationships, vol. 2, London, 
Macmillan, 2000, pp. 15 e ss.; A. Rodal e D. Wright, A dossier on partnerships, Optimum. JPSM nº 24, 
1997, pp. 78 e ss. 
395 Para comprovação do diagnóstico, cf., PFI: Meeting the Investment Challenge: “The UK’s public 
services have suffered from a legacy of under-investment. A repairs and maintenance backlog built up on 
existing assets, and plans for new investment projects were subject to flow in the budgeting system which 
encouraged short terminism and a bias against capital spending. Public Sector Net Investments fell by an 
average of more than 15% each year between 1991-92 and 1996-97, and represented 0,6% of GDP in 
that year – the lowest level for over decade. This fall in public sector investment translated into a market 
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de estabilidade orçamental e garantir um maior grau de sustentabilidade das 

finanças públicas, o Governo impôs a associação dos recursos públicos e 

privados, devendo os capitais privados constituir um complemento do 

investimento público, não um seu sucedâneo396.  

 

Um quadro em que a Comissão Bates, além da avaliação dos resultados 

e das práticas anteriores, propôs também a identificação de novas 

oportunidades de parcerias, passíveis de assegurarem quer mais “value for 

money” para o contribuinte, quer um nível mais elevado de investimento 

público397398.  

 

Nesta conformidade, o documento “Partnerships for Prosperity”399, a par 

da introdução do conceito PPP, que marcou a diferença em relação à PFI do 

Executivo conservador pelo grau de complementaridade entre os parceiros 

público e privado400, introduziu também três novas categorias de esquemas – a 

                                                                                                                                               
decline in general government capital spends, in both central and local government, since the start of the 
1990’s”.  
396 Cf., Michael B. Gerard, Public-Private Partnerships, Imperial College Management School, London, 
2000; Chris Brown, United Kingdom, Public private partnerships, International Financial Law Review, July, 
1999, pp. 45 e ss.; Peter Falconer e R. Ross, Public private partnerships and the new public management 
in Britain, in: Public-Private Sector Partnerships: Furthering Enterprise, Shetfield, Shetfield Hallam 
University Press, 1998, pp. 24 e ss.; Stephen H. Linder e Pauline Villancourt Rosenau, Mapping the 
Terrain of the Public-Private Policy Partnership, ob. cit., pp. 4-5; S. Driver e L. Martell. New Labour’s 
communitarism, Critical Social Policy vol. 17, nº 3, 1997, pp. 27-46; M. Hill, The Policy Process in the 
Modern State, Harlow, Prentice-Hall, 1997, pp. 57 e ss. 
397 Como sublinham R. Morledge e K. Owhen, Critical success factors in PFI projects. Proceedings of 
ARCOM nº 98, Association of Researchers in Construction Management, London, 1998, pp. 56 e ss., os 
trabalhos da comissão Bates conduziram à formulação de recomendações para revigorar e reorientar a 
Iniciativa no sentido actual da abordagem PPP. Mais tarde, o documento HM Treasury Public Private 
Partnerships - The Government’s Approach, Learning The Lessons of  the Past, London, 2000, reforçou o 
diagnóstico e identificou cinco razões principais para esse resultado: “a requirement for universal testing 
of the suitability of PFI for all new capital investment, which overstretched resourcer in both public and 
private sectors, and meant that not enough attention was paid to the organisational issues that needed to 
be resolved if a timely how of sound projects was to be achieved; inadequate project management skills 
for such a complex procurement process in the public sector; public sector clients had insufficient 
commercial knowledge and experience, in many instances even to select suitable qualified advisers; often 
inflexible input specifications reduced the scope for delivering better value for money through (for exemple) 
innovation and greater synergy between the design and operation of assets; and investment projects were 
poorly prioritised”; J. Chandler, Regenerating South Yorkshire. How the public sector dominates business 
partnerships in Britain, in: Public-Private Partnerships for Local Economic Development, Westport, CT: 
Praeger, 1998, pp. 89 e ss. 
398 Segundo Corry Dan, Julien Le Grand e Rosemary Radcliffe, Public private partnership: a marriage of 
convenience or a permanent commitment?, London, Institute for Public Policy Research, 1997, pp. 35 e 
ss., tornou-se igualmente premente a exploração do potencial comercial e da capacidade disponível dos 
activos do sector público através de um equilíbrio entre risco e remuneração.  
399 Cf., HM Treasury Task Force, Partnerships for Prosperity – The Private Finance Initiative, 1997. 
400 Retirou-se a carga ideológica, gerando-se um tipo de entendimento de efectiva complementaridade 
entre os sectores público e privado, como refere N. Deakin, True Partnership: A word urgently needs to 
clearer definition, New Statesman, 20 June 1997; J. B.Allen, Public-private partnership: A review of 
literature and practice, Saskachewan Institute of Public Policy, Paper nº 4, 1999, pp. 54 e ss. No mesmo 
sentido, R. Atkinson, Discourse of partnership and empowerment in contemporary British urban 
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aquisição da prestação de serviços públicos ao sector privado numa óptica de 

longo prazo, os projectos financeiramente sustentados e as “joint-

ventures”entre os sectores público e privado401 –, reafirmando a valia das 

parcerias como um instrumento decisivo para a concretização rápida da 

reforma402403.  

 

Então, o foco das PPP’s passou a incidir, em especial, sobre a aquisição 

de serviços públicos ao sector privado que, responsável prelo investimento 

inicial em activos infraestruturais de suporte, era ressarcido apenas em função 

da prestação dos serviços especificados e de acordo com níveis de 

                                                                                                                                               
regeneration, Urban Studies nº 36, 1999, pp. 38 e ss.; J.  Fox e H. Smith  e N. Tott, The PFI Handbook, 
Bristol Jordan Publishing, 1999; Michel B. Gerrard, Public-Private Partnerships, Imperial College 
Management School, London, 2000, pp. 23 e ss.; T. Blackman e A. Palmer, Continuity or modernisation? 
The emergence of New Labour’s welfare state, in: Social Policy Rev. II, Social Policy Association, 1999, 
pp. 78 e ss. 
401 Uma linha estratégica que veio a saldar-se por grandes êxitos, como defendem. Graham Winch, 
Frédéric Bougrain, Jean Carassus e Marc Colombard-Prout, Operating Privately Financed Facilities, The 
early experience from the UK, Building Research and Information, ob. cit., pp. 46 e ss., integrada por 
modelos em que, na primeira categoria, o operador privado tornou-se responsável pelo investimento 
inicial em activos infraestruturais de suporte, sendo ressarcido do investimento prévio em função da 
prestação dos serviços especificados e de acordo com os níveis de desempenho traduzidos nos 
correspondentes parâmetros de qualidade. Uma modalidade de transacção que assumiu, em regra, a 
forma de um contrato global compreendendo a fileira de actividades concepção/construção 
/financiamento/operação de bens infraestruturais, com a eventual conjugação da prestação de serviços 
acessórios, sendo o parceiro privado remunerado mediante pagamentos anuais e regulares efectuados 
pelo ente público, configurando um contrato de prestação de serviços de longa duração. Os projectos 
financeiramente sustentados, por sua vez, constituíram a categoria em que o sector público se confinou 
basicamente ao planeamento e licenciamento da operação, não exigindo desembolsos públicos 
regulares, nem suscitando riscos importantes. Neste caso, o operador privado assegurou a concepção, 
construção, financiamento e exploração do serviço por um período longo, mantendo-se a propriedade do 
bem infraestrutural no domínio público e sendo o investimento e os encargos de exploração do sector 
privado ressarcidos através de tarifas cobradas directamente aos utilizadores. O figurino contratual 
assentou no contrato de concessão. Por fim, as “joint-venture” corresponderam a uma categoria de 
parceria que prefigurou uma operação ou projecto em que as despesas de capital e de exploração eram 
recuperadas através de uma combinação de subsídios públicos e tarifas. Então, justificou-se a 
subsidiação pública por razões de “social affordability”, sendo os subsídios dirigidos prioritariamente para 
o desenvolvimento de activos infraestruturais ou a cobertura de riscos seleccionados, raramente para o 
financiamento de operações correntes, sendo a gestão e o controlo da operação atribuídos ao sector 
privado. No mesmo sentido, Denise Chevin, Public Sector Procurement and the Public Interest, London, 
The Smith Institute, 2005, pp. 22 e ss. 
402 Cf., D. Allen, The Private Finance Initiative – the new approach to construction procurement, Structural 
Engineering, London, vol. 73, nº 3, 1997. De facto, não se desperdiçava o investimento em fracassos 
responsáveis por custos elevados; os serviços tendiam a começar destro dos prazos definidos; o capital 
privado encontrava-se sujeito ao risco do desempenho; a construção de novas infraestruturas não dava 
lugar a falsas economias, nem a cortes na manutenção; permitia novas formas de trabalhar e novos 
modelos de abordagem da prestação dos serviços No mesmo sentido, Philippa Roe e Alistair Craig, 
Reforming the Private Finance Initiative, Centre for Policy Studies, London, 2004.  
403 Como sublinha Philippe Cossalter, La Private Finance Initiative, ob. cit. Desenhou-se ainda uma 
política de incentivos aos municípios para utilização da metodologia PPP, corporizando uma medida de 
especial relevância e significado considerada a descentralização de competências em matéria de 
infraestruturas. Da respectiva valia fazem-se eco F. Edwards e B. Stevens, The Provision of Municipal 
Sanitation Services by Private Firms. A Empirical Analysis of the Efficiency of Alternative Market 
Structures and Regulatory Arrangements, JIE, vol. 27, nº 2, 1978.    
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desempenho precisos, traduzidos nos padrões de qualidade contratados404. 

Uma modalidade de transacção sob a forma de um contrato global, que 

compreendia a fileira de actividades concepção-construção-financiamento-

exploração de bens infraestruturais, com remuneração do parceiro privado 

mediante pagamentos anuais e regulares405. 

 

O modelo de projectos financeiramente auto-sustentáveis correspondeu, 

por seu lado, à categoria em que o sector público se confinava basicamente ao 

planeamento e licenciamento da operação, não exigindo nem desembolsos 

regulares, nem suscitando riscos importantes406. 

 

Por fim, as “joint-venture” consubstanciaram uma categoria de parceria 

que configurou uma operação ou projecto em que as despesas de capital e a 

exploração eram recuperadas através de uma combinação de subsídios 

públicos e tarifas407. 

 

Neste contexto, a par de uma política de incentivos aos municípios para 

utilizarem a metodologia PPP no âmbito do Programa de Parcerias Público-

Privadas (4P’s)408, por recomendação da Comissão Bates, em 1997 foi criada 

ainda no Tesouro uma “Task force”, em substituição do Panel conservador, que 

                                                 
404 Cf., Graham Winch, Frédéreric Bougrain, Jean Carassus e Marc Colombard-Prout, Operating Privately 
Financed Facilities, The early experience from the UK, Building Research and Information, London, nº 32, 
2002, pp. 32 e ss.; A. Ghabedian, N. O’Regan, D. Gallear e H. Vilney, Public-Private Partnerships, 
London, Palgrave, 2004, pp. 78 e ss. 
405 Cf., Graham Winch, Institutional reform in British construction: Partnering and private finance, Building 
Research and Information, London, 2000, vol. 28, nº 2, 2000, pp. 56 e ss;. Daniel Anderson, Public-private 
partnerships: a key to success, Journal of Housing and Community Development, vol. 56, nº 3, 1999, pp. 
56 e ss. 
406 Cf., Peter Falconer e Kathleen McLaughlin, Public-private partnerships and the “New Labour” 
Government in Britain, in: Public-Private Partnerships. Theory and practice in international perspective, 
London-New York, Routledge, 2000, pp. 120 e ss. 
407 Cf., Erik-Hans Elijn e Gerard R. Teisman, Governing Public-Private Partnerships: analysing and 
managing the processes and institutional, in: Public-Private Partnerships. Theory and practice on 
international perspectives, London-New York, Routledge, 2000, pp. 84 e ss. 
408 Uma Política adoptada pela Associação de Municípios britânica, segundo Duncan Cartlidge, Public 
Private Partnerships in Construction, London-New York, Taylor & Francis, 2006, pp. 67 e ss., de especial 
relevância e significado dada a descentralização de competências em matéria de infraestruturas. Neste 
sentido T. Blair Leading the Way: a New Vision for Local Government, London, Fabian Society, 1998, pp. 
34 e ss.; L. Keen e R. Scale, Local Government Management: the Rhetoric and Reality of Change, 
Buckingham, Open University Press, 1998; J. Davies, Local regeneration partnerships under New Labour: 
a case of creeping contradiction, Paper presented to the ESRC Seminar The Third Way in Public Services 
– New Forms of Partnerships, York University, April, 2000; R. K. Ghere, Aligning the ethics of public-
private partnerships. The issue of local economic development, Journal of Public Administration Research 
and Theory nº 6, 1998, pp. 599 e ss.; R. Ball e D. King. The Private Finance Initiative in Local 
Government, Ec. Affairs nº 97, 2006, pp. 67 e ss. 
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configurou o verdadeiro centro nevrálgico da reforma da PFI/PPP – um misto 

de “policy arm” e “project arm” –, incumbida do respectivo estudo, divulgação, 

promoção e monitorização, tanto junto da Administração pública, como do 

sector privado409410 

 

Assim, com este aprofundamento do programa trabalhista ficou marcada a 

ruptura com a versão conservadora baseada no simples conceito liberal 

“comprador/fornecedor”, como sublinha Bougrain411, tendo passado o campo 

de aplicação do conceito PFI/PPP a ser visto, sucessivamente, como uma 

forma de racionalização do investimento público e de inovação e melhoria da 

eficiência da generalidade dos serviços públicos412413.  

                                                 
409 Cf., A. J. Smith, Privatized Infrastructure. The Role of Government, ob. cit., pp. 225 e ss. Neste sentido, 
Frédéric Bougrain, Jean Carassus e Marc Colombard-Prout, Partenariat Public-Privé et bâtiment en 
Europe, ob. cit., pp. 27 e ss.; P. K. Falconner, The New Public Management Today : an Overview, Paper 
presented to the ESRC Seminar, Imperial College, May, London,1999. 
410 Com esta reforma foi também reiterada de modo inequívoco a aposta governamental na formação dos 
funcionários públicos, no incentivo a uma estreita e frequente articulação entre os sectores público e 
privado, bem como na promoção de maior eficiência no processo de contratação. À data, o Governo 
mostrou-se igualmente empenhado em proceder á consulta dos funcionários e, sobretudo, em negociar 
com os sindicatos durante os processos de transição para o sector privado, assegurando os direitos e 
regalias dos trabalhadores através do TUPE. Em 1999 foi aprovado o “Fair Deal for Staff Pensions” para a 
protecção dos direitos e condições laborais e sociais dos trabalhadores, em clara resposta ás 
reivindicações sindicais e a que o Governo conservador nunca cera resposta. 
411 Cf., Frédéric Bougrain, Jean Carassus e Marc Colombard-Prout, Partenariat Public-Privé et bâtiment 
en Europe, ob. cit., pp. 28-29. 
412 Cf., The Public Private Partnerships in UK, Board for Economic Affairs, London, 2000; Peter Falconer e 
Kathleen McLaughlin, Public-private partnerships and the “New Labour” Government in Britain, in: Public-
Private Partnerships. Theory and practice in international perspective, London-New York, Routledge, 
2000, pp.45 e ss.; R. Brealey, I. A. Cooper e M. A. Habib, Investment Appraisal in the Public Sector, 
OREP, vol.13, nº 4, 1997, pp. 12 e ss.; R. Brealey e S. Myers, Principles of Corporate Finance, 7th. ed. 
Boston, Irwin McGraw-Hill, 2003, pp. 32 e ss.; H. T. O. Davies, S. M. Nutley e P. C. Smith, Introducing 
evidence-based policy and practice in public services, in: What Works? Evidence-based Policy and 
Practice in Public Services, Bristol, Policy Press, 2000, pp. 58 e ss.; P. Dunleavy e C. Hood, From old 
public administration to new public management, PMM, vol 14, nº 3, 1994, pp. 13 e ss. 
413 Como refere D. Corry, New Labour and PPP’s, in: Public private partnerships – policy and experience, 
Chippenham and Eastbourne, Pelgrave MacMlllan, 2004, pp. 125 e ss., após as mudanças introduzidas 
na sequência do Relatório Bates, o número de projectos PFI/PPP contratualizados, que era de cerca de 
40 em 1997-98, aumentou para mais de uma centena em 1998-99, cobrindo um leque variado e 
significativo de áreas governativas. Entre 1998-99, o volume de contratos ascendeu, em termos 
monetários, a 10.000 milhões de libras esterlinas, estimando-se que até ao final de 2000 o montante 
viesse a atingir um valor da ordem de £ 15.000 milhões. Por outro lado, um estudo do NAO, de 1999, 
reconhecia que 70% dos projectos PFI haviam-se saldado por um rigor absoluto quanto à observância de 
prazos e orçamento, enquanto que, para o mesmo período, cerca de 70% de projectos públicos não-PPP 
haviam experimentado atrasos de realização e 73% tinham incorrido em derrapagens financeiras, 
correspondendo a um sobre-custo para o erário público. Simbolicamente, em 1999 realizou-se o primeiro 
Concurso PFI para a selecção do melhor Projecto, abrangendo já um alargado e diversificado elenco de 
sectores - Ambiente; Assuntos Externos; Comércio e Indústria; Cultura, “Media” e Desporto; Defesa; 
Educação e Emprego; Exploração de Património Público; Instalação de Serviços Públicos; Saúde; 
Segurança Interna e Justiça; e Transportes  – e em Abril desse ano registou-se um número muito elevado 
de contratos PFI/PPP num montante de investimento no valor de 12,7 biliões de libras esterlinas 
Inscreveram-se então alguns dos mais emblemáticos e promissores projectos: Ligação Ferroviária do 
Túnel do Canal da Mancha e estradas em esquema DBFO corresponderam à “parte de leão” desse total. 
De igual modo, nos sectores-chave da Saúde e do Ensino assinalaram-se três importantes vagas de 
grandes projectos compreendendo, respectivamente, 16 grandes unidades hospitalares, entre as quais o 
maior hospital-escola da Europa, e cerca de 50 escolas. 
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Em 2000, reposicionada a abordagem através do novo documento oficial 

de formulação política, “Public Private Partnerships – The Government’s 

Approach”, foi reconhecido o papel das PPP’s na criação de novas 

oportunidades.  

 

Deste modo, tornou-se possível perspectivar o desenvolvimento de um 

amplo leque de modelos de parceria tendo em conta dois factores: por um lado, 

cada modelo é susceptível de servir um largo número de circunstâncias, não 

existindo, porém, um único adequado a todas; e, por outro, a par de categorias 

ou tipos puros, conceptualmente bem definidos, certos modelos são 

susceptíveis de revestir, na prática, figuras híbridas mediante a combinação de 

elementos característicos de vários modelos414. 

 

Nesta medida, a designação PPP passou a abranger a associação do 

sector privado a projectos públicos através da utilização de uma gama variada 

de figuras e estruturas, passíveis de traduzirem um leque diversificado de 

categorias, tipos e modelos de parceria415. 

 

                                                 
414 Cf., A, Akintoye, M. Beck e C. Hardcastle, Public-private partnerships, Managing risks and 
opportunities, Oxford, Blackwell, 2003, pp. 45 e ss. 
415 Como sublinha M. Spackman, Public-private partnerships: lessons from the British approach, Economic 
Systems nº28, 2002, pp. 283 e ss., a revisão integrou quer a participação social do sector privado em 
empresas públicas, enquanto parceiro estratégico ou parceiro financiador; quer os tipos de arranjos em 
que o sector público adquiria serviços numa base de longo prazo, aproveitando as capacidades de gestão 
e o financiamento privados, responsabilizando-se o sector privado pela provisão de serviços públicos, 
compreendendo a construção ou manutenção da infraestrutura. De igual modo, a “Wider Market Initiative”, 
Identificada oficialmente pelo HM Treasury Selling into Wider Markets: A Policy Note for Public Bodies, 
December 2000, como “a sale of goods and/or services meet the following criteria: it is not a statutory 
service except where the enabling power for a service specifically states that charges can be made on a 
commercial basis; it is charged on a commercial basis, meaning that the financial objective is to achieve 
additional revenues and that the price is not affected by public policy objectives; customers are not tied to 
the public body supplying the goods or service concerned and are free to either not buy them from 
whatever source provides the best value for money; the good or service is sold on a competitive market 
share”, que envolveu a mobilização da capacidade financeira e a “expertise” do sector privado na venda e 
rentabilização do vasto património público, incluindo a propriedade intelectual pública, com o objectivo de 
comercializar e explorar o potencial dos activos governamentais, tendo o Governo, em Novembro de 
1997, publicado o National Asset Register, a primeira listagem dos activos públicos. Ao mesmo tempo, 
havia anunciado incentivos para encorajar os departamentos e agências públicos a celebrarem PPP para 
a respectiva exploração. Na mesma linha, D. Maystron, Private finance initiative and opportunities 
foregone in health care, Memorandum for the Committee in Health, United Kingdom Parliament, London, 
2001, pp. 3 e ss.; Allyson Pollock, Jean Shaoul, David Rowland e Stewart Player, Public Services and the 
Private Sector. A Response to the IPPR (Catalyst Trust), London, 2001; Blackwell, M., The PFI/PPP and 
Property, Estates Gazette, 2002, pp. 67 e ss.; T. Gosling, 3 Steps Forward, 2 Steps Back, - Reforming 
PPP Policy, London, IPPR, 2004;  Mark Hellowell, Brave new partnerships world – Public Private Finance, 
London, 2005, pp. 54 e ss. 
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Por outro lado, também em 2000 foi criada a “Partnerships.UK”, na 

sequência das recomendações da segunda revisão Bates416417. Pelo papel 

activo na implementação de projectos, a Partnerships.UK passou a actuar 

como uma ponte entre os sectores público e privado, sendo a sua intervenção 

largamente reclamada pelas autoridades para a identificação e superação de 

estrangulamentos na execução de projectos.  

 

Em Março de 2000, o OGC418, com funções nas áreas da aprovação e 

monitorização dos projectos para facilitar as negociações e reduzir os custos, 

bem como elaborar e divulgar estudos, directrizes e um caderno de boas 

práticas, introduziu o inovador conceito horizontal “Modern Government, 

Modern Procurement”419. 

 

                                                 
416 A segunda revisão Bates, como sublinha J. A. Franks, Building Procurement Systems: a client’, 
London, Harlow Addison Wesley Longman Limited, 1998, teve subjacente “the perception that 
partnerships with the private sector required a range of private sector skills which it has proved difficult to 
nurture within the Civil Service, such as commercial negotiations skills, project management and project 
structuring” Donde a recomendação ao Governo de criar uma nova PPP “managed on private sector 
principles to support public sector PFI procurement and PPP’s with a combination of project and financial 
skills”. 
417 Em substituição da “task force” do Tesouro, e configurada como uma empresa de serviços 
especializados, foi constituída por iniciativa governamental sob a forma de PPP e uma estrutura 
accionista de 51% do lado de instituições do sector privado e os restantes 49% detidos pelo Tesouro e 
pelos Ministérios escoceses, especialmente vocacionada quer para o apoio ao sector público, incluindo as 
autoridades locais, no tocante à implementação dos programas e projectos PPP’s, compreendendo o 
respectivo lançamento, montagem e gestão, quer para a promoção e internacionalização da consolidada 
experiência britânica neste domínio Como referido no Public Private Partnerships – The Government’s 
Approach, a Partnerships UK, “will have no monopoly of guaranteed market but will seek to win business 
on its own merits. It should offer benefits to the public sector and private sector alike: for the public sector, 
because it will help ensure projects are better structured from the outset, so boosting the flow of 
investment into the UK’s infrastructure and helping the Government achieve better value for money in PFI 
deals; and the private sector will also benefit from better structured projects, which will help bring about a 
reduction in the cost, delay and uncertainty experienced by bidders for PFI projects. Sobre a expansão e 
assimilação da experiência da Partnerships.UK, Darrin Grimsey e Mervyn K. Lewis, Public Private 
Partnerships, ob. cit., pp. XIII e 18 e ss.; Philippe Cossalter. La Private Finance Initiative, ob. cit., pp. 20 e 
ss.; Frédéric Bougrain, Jean Carassus e Marc Colombard-Prout, Partenariat Public-Privé et bâtiment en 
Europe, ob. cit., pp.30 e ss.; Paul Lignières, Partenariats Public-Privés, 2ª ed., ob. cit., pp. 23 e ss.  
418 Tratou-se do segundo pilar da política britânica para as PPP’s, nas palavras de Michell Lafitte, Les 
Partenariats Public-Privé, ob. cit., pp. 56 e ss. De igual modo, Duncan Cartlidge, Public-Private 
Partnerships in Construction, ob. cit., pp. 53 e ss. 
419 Em Novembro de 1998 o Governo pediu a Peter Gershon, à data Managing Director da GEC Marconi, 
para realizar uma ampla revisão da contratação, que identificou como prioridade a mudança radical do 
processo a fim de lhe conferir, do lado do sector público, uma diligência igual à dos parceiros privados, e 
assim fazer dos entes públicos melhores compradores. Nesta medida, o OGC procurou assumir um papel 
catalisador e proporcionar “value for money” em actividades passíveis de serem geridas de modo 
comercial, propondo-se estruturar contratos-tipo. A este propósito, o balanço do IRRS, Building Better 
Partnerships – The Final Report of the Commission on Public Private Partnerships, London, Emphasis, 
2001.; Duncan Cartledge, Public-Private Partnerships in Construction, ob. cit., pp. 75 e ss.; Michael B. 
Gerrard, Public-Private Partnerships, Imperial College Management School, London, 2000, pp. 87 e ss.; 
Michael S. Sparer, Myths and Misunderstandings, in: Public-Private Policy Partnerships, Cambridge, 
Massachusetts, MIT Press, 2000, pp. 57 e ss. 
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Na sequência, em 2001 o OGC avançou com o procedimento “gateway” a 

fim de dotar o sector público com um instrumento de gestão para o apuramento 

da pertinência de recurso ao esquema PPP, avaliando e acompanhando a 

eficácia dos projectos em parceria ao longo dos respectivos procedimentos de 

contratação420. Tratou-se de um tipo de iniciativa retomada e impulsionada em 

2003421, quando o Tesouro apresentou um novo documento de política em 

matéria de PPP/PFI: “PFI: meeting the investment challenge”422. 

 

Então, a persistente insuficiência das capacidades e dos instrumentos à 

disposição do sector público em matéria de contratação, bem como a 

complexidade da montagem deste modelo de projectos, na origem de 

processos de renegociação dos contratos geradores do aumento dos custos de 

transacção e de redução quer do “value for money”423 levaram o Governo não 

só a reafirmar a importância de contratos padronizados, sobretudo para reduzir 

o período e os custos de negociação, mas também a promover o 

reconhecimento dos principais riscos dos projectos PPP424425.  

 

                                                 
420 Cf.,Commission on Public Private Partnerships, Building Better Partnerships, London, Institute for 
Public Policy Research, 2001. 
421Então, o Processo “Gateway” foi generalizado, abarcando igualmente os projectos desenvolvidos ao 
nível do poder local, no âmbito do Programa 4P’s; A. Cochrane, Local Government managerialism and 
modenisation, in. New Managerialism, London, New Welfare?, Sage, 2000, pp. 65 e ss. 
422 Com cinco fases(gates), o processo “Gateway” compreendeu: “Gate 0 Assessment; Gate 1- Business 
Justification; Gate 2 - Procurement Strategy; Gate 3 - Investment Decision; Gate 4 - Readiness for 
Service; e Gate 5 - Benefits Evaluation. A este propósito, Duncan Cartlidge, Public Private Partnerships in 
Construction, ob. cit., pp.38 e ss.; IPPR, Building Better Partnerships, 2001; Mott MacDonnald, Review of 
Large Public Procurement in the UK, London, HM Treasury, 2002; Philippa Roe e Alistair Craig, Reforming 
the Private Finance Initiative, Centre for Policy Studies, London, 2004, pp. 46 e ss. 
423 Como comprovam as avaliações do NAO, cf., Pam Edwards, Evaluating the operation of PFI in roads 
and hospitals, London, Certified Accountants Educational Trust, 2004. No mesmo sentido, J. Zitron, Are 
PPP Projects Working, MPA, 21st. Annual Conference Proceedings, Cranfield, 2004. 
424 Segundo Patricia Leahy, Lessons from the Private Finance Initiative in the United Kingdom, ob. cit., pp. 
59 e ss, entre 2003-2004, o investimento em contratos PFI representou entre 10 a 13,5% do total do 
investimento público, com cerca de 250 contratos nos sectores da saúde e educação, essencialmente 
centrados na prestação e gestão de activos mais do que em serviços clínicos e educativos e, em 
Fevereiro de 2005, o NAO publicou o 50º relatório sobre PFI/PPP; NAO, Improving Public Services througt 
Better Construction, London, 2005; E.R.Yescombe, Ahead of the gain, PFI Intelligence Bull. 2003, pp. 45 e 
ss. 
425 Segundo Doyin Abiola, Solutions to international challenges in PPP model selection. A cross-sectoral 
analysis, London School of Economics, 2007, pp. 95 e ss., em 2006, para dar cumprimento ao 
compromisso de reforçar o papel das parcerias na modernização dos serviços públicos e antecipando um 
rol muito significativo de projectos de investimento para o novo quinquénio, o Governo aprovou o “PFI: 
Strengthening long-term partnerships”. Tendo acolhido um importante leque de medidas para melhorar a 
gestão dos contratos PPP, como assinalam Mott Macdonnald, Review of Large Procurement in the UK, 
Report ob. cit., e I. e M. Skellern, Editorial of the special issue on the public-private partnerships, IJPP, 
vol.1,nºs 1-2, registaram-se 185 novas/renovadas unidades de saúde, 230 novas/ renovadas escolas e 43 
projectos na área dos transportes; Neste sentido a análise da PcW, Developing public private partnerships 
in New Europe, London, 2004 e Partnering in practice: new approaches to PPP delivery, London, 2004. 
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Tratou-se de um esforço suplementar para emprestar mais vivacidade e, 

sobretudo, mais eficiência à contratação PFI/PPP.  

 
3. A França e o “Contrat de Partenariat Public-Privé” 
 

3.1. Enquadramento 
 

A França, país com um registo histórico importante em matéria de 

associação da iniciativa privada à realização de tarefas públicas através das 

técnicas da gestão delegada426, em 2004 criou a figura do “contrat de 

partenariat public-privé” para acomodar projectos de investimento em modelo 

PPP. 
 

3.2. O “Contrat de Partenariat Public-Privé” 
 

Após um período de alguma indefinição quanto ao esquema jurídico para 

acolher a abordagem PPP, o “contrat de partenariat public-privé”, que 

representa, aliás, a marca singular da política nacional em matéria de parceria 

e confere ao país um lugar de destaque no universo PPP, correspondeu a uma 

iniciativa legislativa animada pelo objectivo de superar o atraso em relação à 

adopção das práticas entretanto desenvolvidas à escala internacional para 

promover renovadas parcerias entre os universos público e privado. 

 

De facto, embora a recuperação do défice infraestrutural constituísse um 

objectivo político estratégico e fossem reconhecidas as limitações do 

orçamento público, em lugar da adopção a do novo esquema de parceria, 

assistiu-se antes ao regresso em força do instrumento administrativo da 

concessão nos moldes tradicionais, sobretudo depois da publicação da Lei 

Sapin, em 1993427, confirmando, aliás, a previsão de Mattera428. 

                                                 
426 Sobre uma breve retrospectiva histórica de parcerias entre os sectores público e privado, cf. Frédéric 
Bougrain, Jean Carassus e Marc Colombard-Prout, Partenariat public-privé et bâtiment en Europe: quels 
enseignements pour la France?, ob. cit., pp.143 e ss.; Michel Lafitte, Les Partenariats Public-Privé, ob, 
cit., pp. 111 e ss.; Dominique Lorrain, L’économie du partenariat public-privé, in : L’ Expérience Française 
du Financement Privé des Équipements Publics, Paris Economica 1993, pp. 25 e ss. 
427 No 10º aniversário da Lei Sapin, Institut de la Gestion Déléguée, Cahier nº 3 - 26/ 1700, 30 juin 2003, 
havia-se sublinhado que “la loi Sapin est d’abord une bonne loi. En soumettant l’attribution des 
délégations de service public à des obligations de publicité et de mise en concurrence, elle a en effet 
permis de lutter contre les dérives passées engendrées par l’absence de concurrence organisée. La Loi 
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Apesar da Administração pública se mostrar convicta das vantagens da 

celebração de contratos globais para cobrir as fases de concepção, construção, 

manutenção e exploração de projectos infraestruturais, assentes numa partilha 

adequada de riscos entre os sectores público e privado, o código dos mercados 

públicos era um obstáculo maior, não só por exigir a total separação entre os 

contratos de construção e manutenção de obra, mas também por proibir quer 

os pagamentos por disponibilidade e as portagens ocultas – criando um 

verdadeiro problema para os projectos com reduzida capacidade de geração 

de receitas –, quer, ainda, os pagamentos diferidos ou periódicos429. 

 

Todavia, a partir de 2002, em resposta à necessidade de suprir a falta de 

investimento público, foi criado um mecanismo específico no tocante aos 

investimentos imobiliários nas áreas da Segurança Interna430 e da Justiça431, 

com continuidade no ano seguinte nos domínios da Defesa432 e da Saúde 

Pública433. 

 

Deste modo, leis sucessivas instauraram dois novos tipos de montagens 

de projectos, compreendendo a concepção, realização, transformação, 

exploração e gestão dos serviços: um, autorizou a celebração de um contrato 

público global, mas sem prefinanciamento do investimento pelo operador 

privado434; outro, assente na estrutura do “bail emphytéotique administratif”, 

                                                                                                                                               
Sapin a par ailleurs eu le mérite de poursuivre d’être objectifs en veillant à respecter un équilibre entre le 
formalisme inhérent à toute procédure de mise en concurrence, d’une part, et l’intuitu personae 
caractéristique des délégations de service public, grâce à la place laissée à la négociation, d’autre part “. 
428 No mesmo Colóquio comemorativo, Alfonso Mattera referiu ter sido a lei Sapin “la source d’inspiration 
pour l’intervention de la Commission européenne qui, dans sa communication interprétative d’avril 2000, à 
choisi de rappeler un certain nombre de règles constitutionnelles issues du Traité lui-même. Le principe 
essentiel réside en la nécessité d’organiser une concurrence à chaque fois que l’on est en présence de 
prestations d’activités économiques au sens des articles 43 et 49 du Traité. Cela implique, avant tout le 
respect du principe de l’égalité de traitement, à travers l’application de trois règles fixation: des règles du 
jeu, transparence et mise en concurrence“. Assim, assistiu-se mesmo a um manifesto surto expansionista 
deste tipo de contratos para cobrir, nomeadamente, quer serviços municipais, como o fornecimento de 
água, a recolha de lixos e os transportes públicos, quer a realização de auto-estradas, grandes estádios e 
túneis 
429 Cf., Frédéric Marty, Sylvie Trosa e Arnaud Voisin, Les Partenariats Public-Privé, ob. cit., pp.91 e ss. No 
mesmo sentido, M. Mougeot e F. Naegelen, Analyse micro-économique du code des marchés publics, 
Rev. Ec., nº4,1998, pp. 725 e ss.; dos mesmos Autores, Les Marchés publics, Règles, Stratégies, 
Politiques, Paris, Economica, 1993, pp. 67 e ss. 
430 Cf., Ordonnance 2002-1094, du 4 Août. 
431 Cf., Ordonnance 2002-1138, du 9 de Septembre. 
432 Cf., Ordonnance 2003-73, du 27 Janvier. 
433 Cf., Ordonnance 2003-850, du 4 Septembre. 
434 Tratou-se de um tipo particular de contrato público que não constituiu uma forma de PPP, 
propriamente dita, visto não permitir à autoridade pública pré-financiar a obra pelo sector privado. No 
limite, estava em causa um contrato modelo DBO. 
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permitiu às autoridades públicas o recurso a uma verdadeira forma de PPP, 

transferindo a responsabilidade da obra e o financiamento para o sector 

privado435. Tratou-se de quadros normativos que, mesmo sem proporcionarem 

a plenitude das vantagens das PPP’s, não deixaram de representar um estádio 

intermédio de transição436.  

 

Neste contexto, em 2004437 a criação do “contrat de partenariat public-

privé”438 introduziu uma categoria particular de contrato administrativo, sem 

paralelo em termos de direito comparado, que não se pretendeu substitutiva 

dos institutos jurídicos clássicos, antes uma categoria cumulativa, preenchendo 

o espaço entre a contratação pública tradicional – que não permite o 

financiamento privado – e a delegação de serviço público – em que a 

remuneração do concessionário deve ser associada de forma substancial aos 

resultados da exploração –, com o propósito de consubstanciar uma forma 

específica de associação das empresas privadas ao investimento e à 

exploração de infraestruturas e serviços públicos.  

 

Deste modo, o “contrat de partenariat” configura um novo tipo de contrato, 

dotado de um conjunto de elementos essenciais – o carácter único e global, a 

duração longa e a forma de remuneração –, que permitem superar os 

impedimentos levantados pela lei MOP439 

                                                 
435 Cf., Les PPP Français – Définition et Caractéristiques Juridiques, Financement de Projet. 2006, Année 
Charnière pour les PPP, Rev. Banque nº 678, pp.28 e ss.; Michel. Cordier, L’affermage dans la délégation 
de service public, in : L´Expérience Française du Financement Privé de Équipements Publics, Paris, 
Economica, 1993, pp. 35 e ss. 
436 Como referem Frédéric Bougrain, Jean Carassus e Marc Colombard-Prout, Partenariat public-privé et 
bâtiment en Europe : quels enseignements pour la France ?, ob. cit., pp.146 e ss., “L’objectif des réformes 
législatives introduites depuis l’été 2002 est de favoriser dans la commande publique, le recours à des 
contrats globaux intégrant non seulement la conception et la construction d’ équipements publics par un 
même  opérateur privé, mais également leur financement et leur entretien“. 
437 Cf., Ordonnance du 17 Juin 2004. 
438 Não é demais sublinhar que até então a parceria público-privada não correspondia a uma definição 
legal em França, como muito bem sublinham Xavier Bezançon, Laurent Deruy, Roger Fitszelson e Marc 
Fornascciari, Les nouveaux contrats de partenariats public-privé, ob. cit., pp.21 e ss, tendo sido a 
Ordonnance de 2004 que franqueou as portas do ordenamento jurídico à nova abordagem; A. Bréville e 
Xavier Bezançon, Quel montage contractuel en partenariat public-privé?, Le Moniteur des travaux publics 
et des bãtiments, nº 5264, Cahier détaché, nº 2, Octobre 2004; Y. Gaudemet, Les contrats de partenariat 
public-privé : une étude historique et critique, BJCP, nº 36, 2004, pp. 331 e ss. 
439 Como defende Paul Lignières, Partenariats Public-Privés, 2ª ed., ob. cit., pp.116 e ss, 274 e ss., 374 e 
ss., 436 e ss., o carácter global permitiu abranger as fases relativas ao ciclo de vida dos projectos, 
anulando o impedimento mantido na revisão da lei MOP de 2004. A duração longa, determinada por 
comum acordo das partes, era conforme às características do modelo de financiamento do projecto, 
considerando não só a sua envergadura, mas também o tempo suficiente para a amortização do 
investimento. Por fim, a remuneração do parceiro privado, exclusivamente a cargo do ente público numa 
lógica de prestações periódicas ao longo do tempo de execução do contrato, distinguiu em relação aos 
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Em termos processuais, o recurso ao novo esquema contratual está 

dependente da verificação de duas condições cumulativas: por um lado, a 

complexidade440 ou urgência441 dos projectos e o reconhecimento da 

incapacidade da autoridade pública em determinar as especificações técnicas 

ou realizar da respectiva montagem jurídica e financeira; e, por outro, a 

comparação entre a solução em parceria e outras alternativas em termos de 

custos globais e riscos de alocação, susceptível de justificar a preferência pela 

abordagem PPP em detrimento dos procedimentos “clássicos”. Segundo de la 

Borde e Thureau442, trata-se de uma exigência claramente inspirada no ”public 

sector comparator” britânico443. 

 

                                                                                                                                               
pagamentos à cabeça próprios da contratação pública tradicional, associando-os de forma prioritária ou 
predominante ao cumprimento dos objectivos de disponibilidade ou qualidade do serviço mais do que à 
receita gerada, separando em definitivo a remuneração dos contratos de parceria do esquema da 
concessão, admitindo ainda a integração de receitas acessórias, fruto, designadamente, de ganhos de 
gestão, sendo os objectivos de desempenho tradicionalmente associados à qualidade dos equipamentos 
e às condições de disponibilidade podem igualmente ser ligados, em parte, ao nível de utilização. Ora, em 
função da importância deste último critério, é possível chegar a um mecanismo misto de remuneração: 
disponibilidade/procura. No mesmo sentido, Xavier Bezançon, Laurent Deruy, Roger Fiszelsen e Marc 
Fornacciari, Les nouveaux contrats de partenariat public-privé, ob. cit., pp.43 e ss.; Lovells Lee & Lee, 
L’Ordonnance PPP – Vue d’ensemble, Paris, 2005. 
440 No tocante à complexidade, o Conseil Constitutionnel e o Conseil d’´État, em 2004, apressaram-se a 
esclarecer dizendo que o projecto só é complexo quando a entidade pública não estiver objectivamente 
em medida de determinar, ela própria, as respectivas especificações técnicas ou a montagem financeira 
ou jurídica“. 
441 Quanto à urgência, o Conseil d’État, em decisão de Outubro de 2004, além de atribuir o mesmo 
sentido tradicionalmente conferido pelas jurisdições administrativas, perante a possibilidade de a urgência 
resultar de uma carência imputável ao próprio poder público, desencadeando uma situação de evidente 
sensibilidade política, dispôs de forma lapidar que “la nécessité de rattraper un retard particulièrement 
grave affectant la réalisation d’équipements collectifs est au nombre des motifs d’intérêts général justifiant 
la passation d’un contrat de partenariat”.  
442 Cf., Bernard Heysch de la Borde e Julien Thureau, ”Les PPP sont des projects complexes, nécessitant 
une importante phase d’études amont, notamment du fait de manque de nécessité de réaliser une 
évaluation préalable afin de vérifies si l’option PPP est clairement meilleure qu’un matché public classique“ 
PPP en Tranche, le Cas des Prisons, Financement de Projet. 2006, Année Charnière pour les PPP, 
Rev.Banque, nº 678, pp.30 e ss. Igualmente Paul Lignières, Partenariats Public-Privés, ob. cit., 2eme ed, 
pp.51 e ss., devendo a autoridade pública dar a garantia de o modelo PPP corresponder à opção mais 
adequada em termos de utilidade do projecto, nas perspectivas económica, financeira, legal e 
administrativa, isto é, que a solução proposta envolve um menor custo e/ou mais vantagens, 
nomeadamente, uma melhor relação custo/desempenho, para atingir os objectivos, e proporcionar 
ganhos de tempo e maior produtividade, compensando o carácter em regra mais oneroso deste tipo de 
contratos. 
443 As conclusões da avaliação hão-de constar de um relatório elaborado e assinado pela entidade pública 
que tenha procedido à análise, e ainda sujeito a revisão e confirmação da Unidade PPP instalada no 
Ministério das Finanças. Se vingarem os argumentos em favor da urgência, então importa desencadear 
um processo do tipo “fast track”; se for reconhecida a complexidade, deverá ser encetado de imediato o 
procedimento do diálogo competitivo, um conjunto de audições e discussões que, no respeito da 
igualdade de tratamento dos candidatos e da confidencialidade das propostas, permitam à entidade 
pública definir o conteúdo do contrato de partenariado, beneficiando da experiência e da capacidade do 
sector privado. Dessa maneira, como defende Lovells Lee & Lee, L’Ordonnance PPP – Vue d’ensemble, 
ob. cit., afigura-se que, de forma previdente, o legislador pretendeu escudar-se por detrás do mesmo 
critério a que tinha recorrido a Comissão europeia na Directiva nº 2004/18/CE, de 31 de Março, para 
justificar a utilização deste procedimento concursal específico.  
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Por fim, permite também a não consolidação dos investimentos 

associados aos “contrats de partenariat” segundo os critérios do Eurostat, na 

medida em que o parceiro privado assume os riscos de construção e de 

disponibilidade444. 

 

Apesar do clima de incerteza e suspeição em relação às potencialidades 

do novo contrato, tem sido decisiva a aposta do Governo não só para aumentar 

os investimentos e melhorar a gestão dos serviços públicos, mas também, a 

título complementar, para criar um contexto favorável de modo que as 

empresas nacionais, sobretudo as PME’s, possam adquirir competências 

específicas e referências no quadro dos novos modos de gestão445. 

 

Todavia, o carácter burocrático e a morosidade que envolvem este tipo de 

contratação foram factores limitativos da sua utilização inicial, embora as 

autoridades defendam o recurso a um conjunto de “boas práticas” para prevenir 

eventuais motivos de litigância quer durante o processo negocial, quer após a 

adjudicação do contrato.  

 

Mas é manifesto que o “contrat de partenariat” merece muito mais do que 

esta leitura. Na realidade, com a nova modalidade de contrato administrativo, 

os contratos globais associados a pagamentos diferidos por disponibilidade 

vieram abrir o caminho a um novo instrumento financeiro para o lançamento de 

projectos infraestruturais446. 

 

Sobre a avaliação no terreno, é notório que o carácter relativamente 

recente do instituto inibe ainda quer um juízo de mérito sobre as suas 

virtualidades, quer uma tomada de posição sobre saber se as condições 

requeridas constituem, ou não, obstáculos reais a iniciativas PPP. Aliás, as 

novidades do contrato, associadas à falta de campanhas de informação e 

                                                 
444 Cf., Lovells Lee & Lee, La Déconsolidation de l’investissement dans la dette publique,  in L’Ordonnance 
PPP, vingt questions-clés sur le nouveau dispositif , Paris, 2006; Marie-Paule Rousseau, Les Enjeux: 
Financement, Évaluation et Partage des Risques. Le Financement de projet appliqué aux équipements 
collectifs, in: L’ Expérience Française du Financement Privé des Equipements, Paris, Economica, 1994, 
pp.67 e ss. 
445 Cf., François Lichère, Les contrats de partenariat: fausse nouveauté ou vraie libéralisation dans la 
commande publique?, RDPSP nº 3, 2004, pp. 389 e ss. 
446 Cf., Pierre Devolvé, Les Contrats globaux, AJDA, 2004,  nº 3, pp. 1079 e ss. 
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esclarecimento sobre a forma de funcionamento do novo dispositivo 

justificaram que, a seguir à publicação da lei, não tenha havido “uma corrida” 

ao “contrat de partenariat”, preterido em favor de instrumentos específicos com 

legislação mais consolidada e, por isso, envolvendo menores riscos porque 

menos “incertos”447. 

 

Acresce que o arranque da utilização do “contrat de partenariat” foi 

confrontado ainda com o preenchimento de duas condições, em que muitos 

viram uma razão suplementar para o abrandamento de entusiasmo à volta do 

novo instrumento: por um lado, o facto de se tratar de um contrato 

administrativo, como tal sujeito à correspondente jurisdição e as decisões dos 

tribunais administrativos terem um registo de grande morosidade e, por outro, a 

circunstância de a utilização dos contratos depender de autorização da 

Unidade de PPP, cuja criação ocorreu apenas em finais de 2004448. 

 

Além disto, a especial atenção tributada às PME levou o legislador a 

prever que o “contrat de partenariat” há-de consagrar expressamente a 

vinculação do parceiro privado a promover a sua associação ao projecto449, 

configurando afinal um compromisso relevante para a avaliação do respectivo 

mérito. Uma vinculação que depende das características do tecido económico 

e empresarial locais, mas que, ao dever ser reiterada ao longo das várias 

etapas do contrato global, aumenta a carga burocrática450 

                                                 
447 Cf., Bernard Heysch de la Borde e Julien Thureau, Financement de Projet. ob. cit pp.37 e ss. “Certains 
ont pu espérer que cela (les contrats de partenariat) se traduirait par une éclosion massive de projets à un 
horizon rapproché. Or, les PPP sont des projets complexes, qui font appel à un formalisme lourd...Il ne 
parait donc pas aberrant qu’on en soit seulement à boucler les premiers PPP. C’est un bilan honorable. Il 
faut ainsi se souvenir qu’au Royaume Uni, souvent cité en exemple, il a fallu cinq ans (de 1992 à 1997) 
pour que le marché prenne réellement son envol”. A este respeito, Jean-Yves Perrot e Gautier Chatelis, 
Financing of major infrastructure and public service projects: Public-Private Partnership – Lessons from 
French experience Throughout the world, Paris, École Nationale des Ponts et Chaussées, 2000, pp. 67 e 
ss. 
448 Cf., Decreto 2004-1119, de 19 de Outubro, que criou a Missão de apoio à celebração de contratos de 
partenariado e cuja função principal é a realização de avaliações prévias no interesse do sector público e 
dos poderes locais. 
449 A Ordonnance de 17 de Junho dispôs no artigo 8º, em relação aos critérios a preencher para a 
adjudicação dos contratos de partenariado celebrados pelo Estado, que o parceiro privado é obrigado a 
assumir o compromisso de confiar a uma PME parte da execução do projecto (idêntica a redacção do 
artigo aplicável aos contratos concluídos pelas colectividades territoriais).  
450 Tratou-se de condições justificadas pelo Conselho Constitucional – Decisão de 2 de Dezembro de 
2004 – a fim de que o envolvimento das PME não se traduzisse numa espécie de voto piedoso, exigindo 
que o parceiro privado comunique à entidade pública, aquando da celebração do contrato de 
partenariado, a identidade da empresa participante, nomeadamente PME’s, e retomar essas informações, 
eventualmente actualizadas, no período de execução de modo a permitir à entidade pública a fiscalização 
da respectiva veracidade para que o envolvimento das PME não se traduza numa espécie de voto 
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É certo que o “contrat de partenariat” não inibe, nem pode inibir, o recurso 

a outras formas tradicionais para plasmar o envolvimento entre os sectores 

público e privado, como as concessões que continuam ainda a ocupar um lugar 

de destaque no mercado francês451. 

 

Hoje, perante a redução do investimento público e a necessidade de 

satisfazer os critérios de convergência definidos no Tratado de Maastricht 

sobre o endividamento do sector público, reconhece-se o aumento do número 

de projectos PPP e o recurso mais significativo ao “contrat de partenariat” para 

racionalizar os projectos públicos e obter ganhos de valor para o erário público 

no tocante à manutenção e renovação dos equipamentos públicos452. Tanto 

mais que o próprio Estado tem dado o exemplo, alargando o recurso à nova 

figura para projectos em praticamente todos os sectores da actividade 

governativa, exceptuadas as áreas de soberania453. 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
piedoso, devendo por isso o parceiro privado comunicar à entidade pública, aquando da celebração do 
contrato de partenariado, a identidade da empresa participante, nomeadamente PME’s, retomando essas 
informações, eventualmente actualizadas, no período de execução de modo a permitir à entidade pública 
a fiscalização da respectiva veracidade. 
451 Cf., Jean-François Auby, Le cas des contrats de partenariats. Ces nouveaux contrats étaient-ils 
nécessaires?, AJDA, 2005 pp.1095 e ss. 
452 Como muito bem defendem Jean L’Homme e Amir Jahanguiri, “The choice between concessions and 
partnership contracts will largely depend on the risk allocation of the upcoming projects. All projects with a 
sufficient user generated revenue stream, where revenue risk can be assumed by the private sector, will 
generally be carried out under the concession scheme. With respect to projects where the revenue risk 
may not be allocated to the private sector or where the public sector is the only user of the infrastructure or 
service, a partnership contract will be used to develop the project, that is cheaper and technically feasible 
to develop the project in the basis of a sleight-forward public procurement”, The new french legislation, 
Global PPP/ Infrastructure Yearbook, 2005, pp. 39 e ss. 
453 Como resulta do European PPP Report 2005, DLA Piper Rudnick Gray Cary, London, pp.36 e ss., 
anúncios recentes nas áreas da Justiça, dos Assuntos Internos e da Defesa – reconhecidamente os 
sectores “les plus demandeurs” em matéria de desenvolvimento de projectos PPP –, tudo indica que a 
breve trecho venham a ser desenvolvidos por iniciativa do poder central projectos na moldura 
proporcionada pela lei de 2004, seja para esquadras de polícia e estabelecimentos prisionais, seja para 
estabelecimentos para instalação de tropas e treino militar em simulação. Também, após a transposição 
da Directiva nº 2004/18/CE, de 31de Março, a França utilizou já o diálogo concorrencial para a selecção 
do projecto mais adequado aos propósitos de modernização acelerada dos hospitais em conformidade 
com o Plano “Hôpital 2007”. Um plano que compreende, sob a forma de contrato de partenariado, entre 
outros, projectos de construção, reconstrução e extensão de unidades hospitalares, de reconstrução de 
serviços clínicos ou médico-técnicos e de criação de bases logísticas para servir vários estabelecimentos 
de um mesmo centro. De uma forma geral, mais de metade dos projectos visa contribuir para a promoção 
e o desenvolvimento das regiões em que estão localizados. 
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4. A Itália e o Procedimento do “Promotore” 
 

4.1. Enquadramento 
 

Em Itália, país com um longo historial na utilização da concessão para 

enquadrar a cooperação dos sectores público e privado na implementação de 

projectos públicos454, foi assinalável o interesse e o empenho com que desde 

os finais da última década passou a adoptar a abordagem PPP, tendo no 

procedimento do “promotore” a forma específica de realização de parcerias 

contratuais. 

 

Neste contexto, as PPP’s constituíram um instrumento cujo alto potencial 

tem sido utilizado na resposta a grandes carências infraestruturais, geradas por 

anos em que o volume do investimento público, abaixo da média dos principais 

países da UE455456, foi insuficiente para ocorrer às necessidades de renovação 

e modernização da base infraestrutural, gerando um reconhecido entrave à 

atracção do investimento estrangeiro457.  

 

Deste modo, a partir da década de noventa458, num quadro de rigor 

financeiro ditado pela participação no projecto da UEM, a urgência em superar 

o “handicap” infraestrutural conduziu a perspectivar a associação do 

financiamento e gestão privados como a forma mais pragmática e eficaz de 

potenciar a ultrapassagem de uma redução crónica, porventura endémica, do 

investimento público. 

 

 

 

                                                 
454 Para um breve historial da utilização da concessão para a construção e gestão da rede de caminhos-
de-ferro e de auto-estradas, Frédéric Bougrain, Jean Carassus e Marc Colombard-Prout, Partenariats 
public-privé et bâtiment en Europe: quels enseignements pour la France?, ob. cit.,pp. 85 e ss. 
455 Cf.,Gianfrancesco Afidone e Biancamaria Taganelli, Finanza di Progetto e Diritto Comunitario: 
Compatibilità con il principio di paritá di tratamento della. “Prelazione” del Promotore, RIDPC, nº 3-4, 2005, 
pp. 949 e ss. 
456 Na década de noventa, a Itália dedicou apenas 1,6% do PIB aos investimentos públicos, enquanto que 
a média nos quinze Estados membros da UE era de 2,6%. Cf., Frédéric Marty, Sylvie Trosa e Arnaud 
Voisin, Les partenariats public-privé, ob. cit., pp.16 e ss. 
457 Cf., Consiglio Nazionale dell’ Economia e del Lavoro, Finanziamento delle opere pubbliche: il project 
financing, 2002. 
458 Cf., Vacca e Solustri, l Project Financing per le Opere Pubbliche, Napoli, Sistemi Editoriali, pp. 70 e ss. 
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4.2. O Procedimento do “Promotore” 
 

À semelhança da generalidade dos países europeus, em Itália o 

lançamento de projectos PPP não foi automático, tendo requerido a resolução 

prévia de um conjunto de problemas: a rigidez estrutural do sector das obras 

públicas; a relutância do meio político em acolher esquemas financeiros 

arrojados; e, mais decisivamente ainda, a falta de um enquadramento jurídico 

ajustado ao funcionamento dos inovadores tipos de negócio459. 

 

Então, para colmatar o vazio legal, foi encetado um processo legislativo 

que conduziu à aprovação da nova lei-quadro das obras públicas, a lei Merloni, 

que retomou a figura da concessão de obra pública como a figura jurídica de 

referência para plasmar o envolvimento do sector privado em projectos PPP, 

reconhecendo-lhe uma abrangência que pode cobrir o conjunto das tarefas de 

concepção, construção, execução e gestão460.  

 

Assim, em 1998, a lei Merloni-ter461, contra ventos e marés, incorporou as 

técnicas do “project finance” no ordenamento jurídico italiano e estendeu esta 

técnica de financiamento às obras públicas, abrindo decididamente a 

possibilidade de materializar a fileira contratual DBFO típica do padrão 

originário das PPP’s contratuais462463. Deste modo, foi afastada a principal 

crítica da Autorità di Vigilanza per i Lavori Pubblici464 à proposta da lei-quadro, 

deixando vingar uma iniciativa legislativa com um grande e expectável impacto 

                                                 
459 Cf., Elisabetta Bari, Lo Stato “possidente”: Immobili Statali e loro gestione dinamica, in: Diritto Pubblico 
dell’ Economia, Padova, CEDAM, 1997, pp. 36 
460 Cf., Matteo Baidi, La Concessione di Lavori Pubblico, in Il Project Financing nei Lavori Pubblici, Milano, 
IPSOA, 2004. 
461 Revista pela lei nº 166, de 1 de Agosto de 2002, designada por lei Merloni-quater461. Sobre as “nova” 
lei, Ângelo de Angelis, Klegel Italian Legal Watch, 1 September 2002. 
462 Cf., Paolo Carrière, Project Financing – Profili di compatibilità con l’ordinamento giuridico italiano, 
Padova, CEDAM, 1999; Sergio Scotti Camuzzi, Il project financing nel settore pubblico e la legge Merloni-
ter, Banca, Borsa e Titoli di Credito, nº 1, 2002, pp.1 e ss.: DLA Piper Rudnick, – The Italian Framework 
Legislation in the matter of Public Works and Public Project Financing, Milano, 2006. 
463 Como refere Renzo Baccolini, Il Project Finance in Italia, Bologna, Il Mulino, 2006, p. 11: “ La legge sui 
lavori pubblici è stata fortemente condizionata dal contesto economico in cui il legislatore si è trovato nel 
corso degli anni a operare. negli anni Novanta le prime versioni della legge hanno avuto un evidente 
intento moralizzatore, negli anni successivi il “superamento” dell’ emergenza etica nei rapporti tra soggetti 
pubblici e privati ha permesso di disegnare norme in grado di aprire una nuova stagione di investimenti 
funzionali alla crescita dell’ economia del paese”. 
464 Afastou-se a principal crítica suscitada a propósito da Lei-quadro, contra a qual se havia levantado a 
Autorità di Vigilanza per i Lavori Pubblici. Cf., The Italian Framework Legislation in the matter of Public 
Works and Public Project Financing, DLA Piper Rudnick Gray Cary, Milano, 2006. 
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no sector político, nos meios empresariais privados, nacionais e internacionais 

e, bem assim, na comunidade académica.  

 

Neste cenário, a lei-quadro previu o procedimento do “promotore”465, que 

constitui a marca do modelo italiano de parceria466 e continua a granjear a 

preferência indiscutível tanto dos agentes privados, como da própria 

Administração. 

 

 Ao contrário do funcionamento normal da concessão, em que cabe à 

Administração elaborar o caderno de encargos, no procedimento do 

“promotore” é a entidade privada, como sublinha Sambri467, que, com base na 

programação oficial dos investimentos públicos locais para cada triénio, faz 

uma proposta para a realização de obra pública, desencadeando deste modo 

um processo que há-de culminar na respectiva aprovação ou rejeição do lado 

da entidade pública. Neste contexto, se acolhida a proposta, há lugar à 

abertura de concurso público, cabendo então ao “promotore” redigir o 

respectivo caderno de encargos. 

 

Assim, o procedimento do “promotore” passou a assumir-se como um 

instrumento fundamental em que o ente público aproveita a proposta 

apresentada, não precisando de realizar investimentos para definir o tipo de 

projecto que melhor se coaduna com os objectivos a atingir. 

 

Por seu turno, do lado do sector privado, se parece indiscutível que este 

tipo de iniciativa introduz uma fase extra no processo de contratação, gerando 

um acréscimo de custos decorrente da preparação da proposta, e de que o 

“promotore” apenas é reembolsado em caso de rejeição, o certo é que têm sido 

raras as situações em que a adjudicação não é feita ao “promotore”, que parte 

para o concurso com uma assinalável dose de segurança468. 

                                                 
465 Em relação ao “promotore”, cujos requisitos foram aprovados por Decreto do Presidente da República, 
de 21 de Dezembro de 1999, em 2002 a Lei Merloni-quater veio conferir às “fundazioni bancarie” e às 
“Camere di Commercio” o direito de se constituírem como “promotore”. 
466 Cf., Artigo 37º bis nonies. 
467 Segundo Sergio Sambri, Project Financing – La Finanza di Progetto per la Realizzazione di Opere 
Pubbliche, ob. cit., pp.127 e ss. Neste sentido, Arturo Sferruzza, Italy, in: A Practical Guide to PPP in 
Europe, London, City & Publishing, 2006, pp. 196 e ss. 
468 Cf., Leah Dunlop, Developing PPP which Works for Italy, Roma, Lovell’s, September 2002. 
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Com esta fisionomia, o procedimento do “promotore” gerou grandes 

celeumas, havendo mesmo suscitado um processo por incumprimento 

levantado pela Comissão europeia contra o Estado italiano com a invocação de 

violação dos princípios nucleares de igualdade e transparência enquanto 

pilares da ordem jurídica comunitária469 

 

Mas a realização de projectos infraestruturais através da associação dos 

sectores público e privado foi ainda marcada pela Legge Obiettivo publicada 

em 2001470 que, valorizando o “project finance”, introduziu um regime especial 

para a construção rápida de grandes infraestruturas estratégicas de interesse 

nacional identificadas pelo CIPE em programas aprovados anualmente471472. 

 

Então, foi retomada a figura do “contraente generale”473474, como 

alternativa ao contrato de empreitada e à concessão de obra pública, 

exclusivamente para projectos infraestruturais de particular complexidade e 

onerosidade, centrado, directamente ou mediante subcontratação, na 

construção conforme os requisitos especificados pela autoridade pública, 

cobrindo a concepção, a aquisição de terrenos, incluindo eventuais 

expropriações e resolução de possíveis “archeological surprises”, o pré-

financiamento, a execução e fiscalização dos trabalhos475. Do seu lado, o 

                                                 
469 Como recordam Gianfrancesco Afidone e Biancamaria Taganelli, Finanza di Progetto e Diritto 
Comunitario: Compatibilità con il principio di paritá di tratamento della. “Prelazione” del Promotore, ob. cit., 
p. 951 e pp. 962 e ss., para sanar o diferendo, o Governo italiano introduziu uma alteração à lei Merloni, 
que veio a ser incorporada na Legge Comunitaria para 2004, prevendo que o aviso do concurso deve 
conter expressamente os critérios de avaliação das propostas para garantir maior clareza e segurança às 
relações entre os concorrentes e a entidade pública. Tratou-se de uma modificação que não reduziu o 
interesse, mesmo a manifesta preferência, pela modalidade face a outros modos de constituição de PPP, 
segundo Gaudray Singh e Craig Jamieson, PPP’s increasingly used throughout Italy, A Global Survey of 
PPP’s: Legislation Sets Context for Growth, Global Project Finance Yearbook, Standard & Poor’s, London, 
2006, pp. 43 e ss., uma vez que entre 2000 e 2003, período de arranque do modelo, de um total de 1163 
projectos, 660 foram contratos do “promotore”, constatando-se que presentemente esse número se salda 
por uma taxa de adesão equivalente a mais de metade do total dos projectos adjudicados. 
470Cf., Legge 443, de 21 de Outubro de 2001, e o Decreto Legislativo 190/2002, de 20 de Agosto. 
471Cf., Matteo Baldi, Il Project Financing nella “Legge Obiettivo”, in: Il Project Financing nei Lavori Pubblici, 
Milano, IPSOA, 2004, pp.633 e ss. 
472Na identificação das infraestruturas estratégicas, o Governo há-de ter presente, designadamente, a 
promoção do reequilibro socio-económico das regiões, a contenção dos custos do aprovisionamento 
energético e a defesa do ambiente. 
473 De facto, a figura do “contraente generale” não constitui uma novidade no âmbito da execução de 
contratos públicos de obra, serviço e fornecimento. Uma figura análoga havia já sido ensaiada no 
lançamento das redes de alta velocidade, introduzida pelo” Plano generale dei trasporti”, em 1991, e 
reconhecida igualmente pela Directiva nº 93/37/CEE, de 14 de Junho. Assim, ignorada pela lei Merloni, foi 
a legge Obiettivo que introduziu a possibilidade de recorrer a um único interlocutor para a realização de 
um número significativo e particularmente relevante de obras públicas. 
474 Cf., Lovell’s, The general contractor in Italian Infrastructure projects, Roma, 2005. 
475 Com estas tarefas, o modelo do “contraente generale” assimilou-se a uma PPP.  
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sector público limita-se a aprovar tanto a programação das grandes obras, 

negociando com as Regiões, como os projectos e, bem assim, a realizar a 

supervisão global da respectiva realização. 

 

É indiscutível que em matéria de projectos infraestruturais de grande 

envergadura, a Legge Obiettivo abriu um novo caminho à transferência de risco 

para o sector privado, tendo o mercado reagido de forma muito positiva ao 

desafio476477. 

 

A par da moldura legal478, o Governo criou também, em 1999, a “Unità 

Tecnica per la Finanza di Progetto”, na dependência do Tesouro que, com a 

colaboração dos Ministérios de tutela sectorial e das entidades envolvidas na 

montagem de parcerias, elaborou um Vade-mecum PPP para fomentar a 

realização de “parcerias sucedidas” 479, uma iniciativa multiplicada ao nível das 

Regiões, considerado o seu papel no lançamento de projectos de 

desenvolvimento480. 

 

No tocante aos sectores visados pela abordagem PPP, a Itália, após o 

impulso inicial481, apresenta hoje uma evolução do tipo “stop-go”482. 

                                                 
476 Cf., Matteo Baldi, Il Project Financing nella “Legge Obiettivo”, In: Il Prtoject Financing nei lavori pubblici, 
ob. cit., pp. 633. e ss. 
477 Como assinalam Luigi Perris e Monica Fischi, Italian PPP’s: An Update, Infrastructure Journal, 
(http//www.utf.it/articoli//-Italian-Final.pdf), as empresas nacionais de construção civil, cuja dimensão se 
mostra, em regra, incompatível com os riscos transferidos para o “contraente generale”, passaram a 
procurar adaptar-se, fazendo frente à concorrência de empresas internacionais neste novo e “apetitoso” 
segmento de mercado 
478 Como sublinha a PwC, Review of PPP activity. Delivering the PPP promise – a review of PPP issues 
and activity, London, 2005, pp.38 e ss., com bases legais consolidadas para a montagem de parcerias, a 
Itália introduziu em 2002 novas emendas à Lei Merloni com o propósito de encorajar ainda mais o sector 
privado a participar na construção e operação de infraestruturas em modelo PPP, destacando-se, 
sobretudo, quer o direito de a Administração, para remuneração do concessionário, combinar preço e 
tarifas pagas pelos utentes, seguindo o direito comunitário, podendo ainda oferecer em pagamento a 
cessão de direitos reais sobre imóveis do projecto, quer o aumento do tempo de duração da concessão, 
para períodos superiores a trinta anos. 
479 Cf., Frédéric Bougrain, Jean Carassus e Marc Colombard-Prout, Partenariats public-privé et bâtiment 
en Europe : quels enseignements pour la France?,ob. cit., pp. 86 e ss. 
480 Cf., Massimo Severo Giannini, Las Regiones en  Italia, Madrid, Editorial Civitas, SA, 1984, pp. 68 e ss. 
481 Segundo a análise do European PPP Report 2004, DLA Group, London, pp.40 e ss., com a 
abordagem PPP têm sido lançados projectos no sector dos transportes, hospitais, escolas e, bem assim, 
aos sistemas de fornecimento de água e saneamento básico, a que vieram acrescer recentemente os 
estabelecimentos prisionais, por imperativos de reestruturação da componente infraestrutural. 
482 Esta a análise de Arturo Sferruzza PPP Increasingly Used Throughout Italy, Infrastructure & Public 
Finance Ratings, Public Private Partnerships, Global Credit Survey 2005, pp 19 e ss., que sublinha ter 
sido apresentada, em Março de 2005, uma proposta legislative para a criação de um contrato PPP no 
ordenamento jurídico italiano. Proposta retirada por pretender, sobretudo, estender o “project finance” às 
concessões de serviços e às concessões mistas. 
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Capítulo VI  
Organizações Internacionais 

 
 

1. Enquadramento 
 

O esquema PPP tem sido igualmente adoptado e promovido por um vasto 

e diversificado leque de Organizações Internacionais, empenhadas em 

fomentar uma matriz comum do ponto de vista conceptual, jurídico e de boas 

práticas. 

 

Daí que, na impossibilidade de analisar o contributo de todas as 

Organizações internacionais neste domínio, nos centremos no Banco Mundial e 

na União Europeia, pelo papel pioneiro e pelos créditos indesmentíveis na 

afirmação e expansão da abordagem PPP. 

 

O Banco Mundial, enquanto instituição multilateral de crédito em prol do 

desenvolvimento de um amplo universo de países, desde meados dos anos 

noventa que vem assumindo um papel fulcral na promoção do envolvimento do 

sector privado na prestação de serviços públicos de natureza infraestrutural, 

contribuindo decididamente para a dinâmica de expansão das formas de 

associação e cooperação entre os sectores público e privado consubstanciadas 

numa variedade de relações contratuais, com destaque para a concessão483. 

. 

Na verdade, constatando que, para serem mais eficazes, reprodutivos e 

sustentáveis, os financiamentos concedidos aos investimentos nos sectores 

infraestruturais dos países em desenvolvimento carecem de gestão em moldes 

empresariais e comerciais, abandonando as práticas monolíticas e 

burocratizadas predominantes na gestão pública de carácter administrativo, o 

Banco passou a reorientar a política de financiamento, condicionando as suas 

                                                 
483 Cf., Frédéric Marty, Sylvie Trosa e Arnaud Voisin, Les Partenariats Public-Privé, ob. cit., pp. 24 e ss. 
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intervenções financeiras à necessidade de assegurar uma gestão adequada 

quer na execução dos investimentos, quer ao longo da sua exploração484. 

 

Então, mais preocupado com a qualidade da gestão e sustentação 

financeira dos empreendimentos do que com a mera angariação de recursos 

para canalizar financiamentos dirigidos aos investimentos, o Banco começou a 

apostar na especial apetência do sector privado para assumir riscos e introduzir 

eficiência, fazendo depender a sua política de concessão de empréstimos aos 

investimentos infraestruturais da participação do sector privado e da criação de 

um enquadramento concorrencial. 

 

No tocante à UE, organização de integração económica de dimensão 

regional cujos Estados membros gozam de uma experiência secular na 

mobilização de fundos privados para o financiamento de projectos de natureza 

infraestrutural, mormente através da concessão nos domínios dos transportes e 

dos serviços de interesse económico geral, há uma década que tanto os países 

da “velha” Europa, como os parceiros recém-aderentes do último alargamento 

têm passado a acompanhar progressivamente a expansão das modernas e 

inovadoras formas de financiar infraestruturas baseadas quer em pagamentos 

pelo sector público, quer no princípio do utilizador-pagador, ampliando o 

espectro tradicional das formas de envolvimento do sector privado no 

financiamento e na gestão de empreendimentos e serviços públicos. 

 

 Em conformidade, a União não pôde passar ao lado desta tendência em 

alta, desde logo por imperativos de salvaguarda do funcionamento do mercado 

interno, razão a que acresceu, em segunda linha, tanto a necessidade de 

impulsionar iniciativas comunitárias de relevância estratégica no cenário das 

limitações do orçamento europeu, como de criar um enquadramento favorável 

ao desenvolvimento de projectos infraestruturais dos Estados membros, tendo 

em conta o continuado declínio do investimento público e as políticas de rigor 

financeiro inerentes ao imperativo de consolidação financeira da zona euro. 

 

                                                 
484 Cf., C. Harris, J. Hodges, M. Schur e P. Shukla, Infrastructure projects: a review of cancelled private 
projects, Public Policy for the Private Sector, Note nº 252, World Bank, 2003. 
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2. O Grupo do Banco Mundial 
 

2.1. Enquadramento 
 

Hoje, o Banco Mundial prossegue uma política de incentivos à 

participação dos sectores público e privado em projectos infraestruturais que, 

encetada na década de noventa, se inscreve plenamente no âmago das suas 

actividades. Configura-se assim uma orientação que, além de fazer do Banco 

um promotor mundial da política de parcerias entre os universos público e 

privado, responde também, em boa parte, pela dimensão global alcançada por 

este tipo de montagens de financiamento privado. 

 

De facto, em 1994, no Relatório Anual sobre o Desenvolvimento 

Mundial485, o Banco afirmou a especial importância que tributava a domínios 

nucleares na provisão de infraestruturas, dando ênfase ao seu papel decisivo 

no desenvolvimento económico e no combate à pobreza486.  

 

Então, sublinhou como áreas de intervenção prioritária: a articulação dos 

sectores público e privado, enquanto uma forma especialmente frutuosa de 

colaboração que importava desenvolver; a gestão das infraestruturas sob forma 

empresarial, associando, sempre que possível, os próprios utentes e fazendo 

funcionar os mecanismos de concorrência; e, bem assim, o papel do Estado na 

criação de molduras legislativas adequadas, coordenação das acções 

sectoriais e protecção do ambiente. 

 

Tratou-se das conclusões que, no quadro da comemoração dos cinquenta 

anos sobre a Conferência de Bretton Woods e a constituição do Banco, 

motivaram uma reflexão aprofundada sobre o futuro da acção da instituição. 

                                                 
485 Cf., World Development Report 1994 – Infrastructure for Development. 
486 Sobre a importância do investimento infraestrutural, Klaus Conrad e Helmut Seitz, The Economic 
Benefits of Public Infrastructure, Applied Economic, vol. 26, 1994, pp. 303 e ss.; Pânicos Demetriades e 
Theofanis Mamuneas, Intemporal Output and Employment Effects of Public Infrastructure Capital 
Evidence from 12 OECD Economies, Economic Journal vol. 110, 2000; David Canning e Esra Bennathan, 
The Social Rate of Return on Infrastructure Investmment, World Bank Policy Research Working Paper nº 
2390, Washington, 2000 ; John B. Crihfield e Martin P. H. Panggabean, Is Public Infrastructure 
Productive ? A Metropolitan Perspective Using New Capital Stock Estimates, Regional Science and Urban 
Economics, vol. 20, nº 3, 1998, pp. 124 e ss. 
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Uma reflexão de que resultou a formulação de um núcleo central de objectivos 

que passaram a integrar a moderna cartilha do BM: a prossecução de reformas 

económicas, o investimento nas pessoas, a protecção do ambiento, o estímulo 

ao sector privado e a reorientação dos Governos no sentido de assumirem uma 

função complementar do sector privado, ocupando uma posição essencial no 

domínio dos recursos humanos e ambientais487. 

 

 2.2. Os Ciclos de Vida do Banco Mundial 
 

Na génese, o BIRD, ao focalizar-se essencialmente no auxílio à 

revitalização das economias europeias devastadas pela II Guerra Mundial, 

deixou clara não apenas a vocação de instituição para o auxílio a projectos 

infraestruturais, mas também a faceta de entidade financeira orientada para os 

esforços de reconstrução e desenvolvimento488489. 

 

Na década de sessenta, uma vez concluída a missão de apoio à 

recuperação económica da Europa e já no quadro dos anos de ouro do 

crescimento europeu, a atenção votada pela sociedade internacional às 

questões do subdesenvolvimento levou a uma primeira inflexão da orientação 

do Banco, suja actividade começou paulatinamente a prosseguir objectivos 

mais vastos de desenvolvimento490491, acentuando as ligações com países da 

                                                 
487 Cf., World Bank, Group: Learning from the Past, Embracing the Future, 1994; Eduardo Paz Ferreira, 
Valores e Interesses. Desenvolvimento Económico e Política Comunitária de Cooperação, Coimbra, 
Almedina, 2004, pp. 265 e ss; Thierry Walrafen, Bretton Woods: Mélanges pour un cinquantenaire, Paris, 
Le Monde Editions, Rev d’Économie Financière, 1994, pp. 10 e ss. 
488 Cf., Ibrahim F. I. Shihata, The World Bank in a Changing World, vol. I, The Hague, Martinus Nijhoff 
Publishers, 1991, pp.8 e ss.; M. A. G. van Meerhaeghe, International Economic Institutions, ob. cit., pp. 67 
e ss; Robert Lavalle, La Banque Mondiale et ses filiales: Aspects Juridiques et Fonctionnement, Paris, 
LGDJ, 1972, pp. 13 e ss.; Georges R. Delaume, La Banque Mondiale et la mise en oeuvre du droit 
international économique, in: Les Nations Unies et le droit international économique, Coloque de Nice, 
Paris, Pedone, 1986, pp.311 e ss.; Michel Bélanger, Institutions économiques internationales: la 
mondialisation économique et ses limites, Paris, Economica, 1997, pp. 47 e ss.; Jean-Jacques Rey, 
Institutions économiques internationals, Bruxelles, Bruylant, 1988, pp.  181 e ss.; Eduardo Paz Ferreira, 
Valores e Interesses : desenvolvimento económico e política comunitária de cooperação, ob. cit., 265 e 
ss.; do mesmo Autor, O Banco Mundial Cinquenta Anos Depois de Bretton Woods, Rev. Banca nº 33, 
1995, pp.61-67; António dos Santos Labisa, Uma Perspectiva Histórica da Política Económica 
Internacional, ob. cit., pp. 210 e ss.; G. Feuer e Hervé Cassan, Droit international du développement, 
Paris, Dalloz, 2ª ed.1990, pp. 56; Roland Seroussi: GATT, FMI et Banque mondiale – les nouveaux 
gendarmes du monde, Paris, Dunod, 1994, 85 e ss.; Ivan Christin, À propos de la Banque mondiale, Paris, 
PUF, Que sais-je?, nº2330,1995, pp. 6 e ss. 
489 Como defende Eduardo Paz Ferreira, Valores e Interesses: Desenvolvimento Económico e Política 
Comunitária de Cooperação, ob. cit., p.233, não sendo de ignorar a importância do FMI no campo da 
liquidez, o BM assumiu desde sempre o papel central em matéria de desenvolvimento, num quadro 
marcado por uma grande semelhança das regras de funcionamento destas duas instituições.  
490 Cf., Ibrahim F. I. Shihata, The World Bank in a Changing World.  
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América Latina, onde foram financiados projectos em áreas como a energia e 

os transportes492.  

 

Nos anos oitenta, a par de uma profunda alteração de sentido das 

concepções económicas prevalecentes e das políticas de desenvolvimento, 

assistiu-se igualmente a uma mudança significativa das políticas do Banco. 

 

Uma mudança que se consubstanciou, em primeiro lugar, no maior 

envolvimento do Banco nas políticas macroeconómicas levadas a cabo pelos 

Estados, fruto quer da consciência de que o auxílio isolado a projectos, que 

havia caracterizado a sua prática, não tinha produzido resultados significativos 

no campo do desenvolvimento económico493, quer da crise da dívida externa. 

Factores que justificaram a orientação num sentido mais global, tendo o Banco 

abraçado então a vertente do ajustamento estrutural para a criação de 

condições consideradas favoráveis às políticas de desenvolvimento494.  

 

Neste quadro, a tentativa de ajustamento estrutural dos países assistidos 

assentou, sobretudo, na intenção de realizar reformas de política económica e 

social em prol do melhor funcionamento dos mercados e da sociedade civil. 

 

Deste modo, acompanhando o novo paradigma económico, a orientação 

do Banco favoreceu a redefinição e o reequilíbrio entre os sectores público e 

privado através da promoção de políticas de privatização do sector produtivo, 

de liberalização dos mercados e das trocas externas, bem como de 

                                                                                                                                               
Vol. I, ob. cit., pp. 35 e ss.; Eduardo Paz Ferreira, Valores e Interesses: desenvolvimento económico e 
política comunitária de cooperação, ob. cit., pp. 259 e ss.; Caroline Doggart, From Reconstruction to 
Development in Europe and Japan, in: The Evolving Role, The World Bank, pp. 37 e ss.; Sarwar Lateef, 
The First Half Century. An Overview, in: The Evolving Role, Helping Meet the Challenge of Development, 
Washington, The World Bank, 1995, ob. cit., pp. 21 e ss. 
491 Das décadas de sessenta e setenta, a designada “refundação” do Banco com a presidência de 
MacNamara, em que a instituição adoptou uma perspectiva de agente motor do desenvolvimento. Cf., 
Susan George e Fabrizio Sabelli, Faith and Credit - The World Bank’s Secular Empire, Penguin Books, 
1994, pp. 37 e ss. 
492 Cf., Lincoln J. Rizzozero, L’Amérique Latine et les nouvelles bases juridiques pour le traitement de la 
dette extérieure, Rev Belge Droit Internac. nº1, 1986, pp. 221 e ss.; Rodrigo Diáz Albónica, Relaciones 
Internacionales Económicas : avances jurídicos y políticos contemporáneos, Rev. Derecho, Univ. Cat. Ss. 
Concepción nº 1, 1993, pp.61 e ss.  
493 Uma convicção suscitada pelo Relatório Berg, e pela afirmação de que as distorções políticas na 
generalidade dos países eram de tal modo graves, que impossibilitavam o sucesso de qualquer projecto. 
494 Cf., Ibrahim F.I.Shihata, The World Bank in A Changing World, The Hague, Martinus Nijhoff Publishers, 
vol. III, 2000, pp. 15 e ss. 
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redimensionamento da máquina administrativa do Estado e de aumento da 

participação do sector privado na provisão de bens e serviços públicos, ficando 

os auxílios financeiros por ele prestados sujeitos a uma forte condicionalidade 

política495.  

 

Foi uma altura em que as novas orientações do Banco o aproximaram das 

terapêuticas políticas e práticas do FMI, com os seus empréstimos sujeitos a 

um alinhamento com o ideário desta instituição496. Aliás, o carácter 

marcadamente monetarista das receitas adoptadas pelo Banco e as dúvidas 

quanto à neutralidade em relação ao modelo de sociedade estiveram na origem 

da dúvida que grassou sobre uma eventual violação do Acordo Constitutivo497 

 

Neste período, a acção do Banco, ainda que baseada no financiamento 

de projectos nos sectores da habitação, saúde, água e saneamento, energia e 

educação em benefício das populações mais pobres a nível mundial, começou 

já a privilegiar igualmente a formação em gestão e o desenvolvimento da 

capacidade institucional, em articulação com a promoção de um ambiente 

económico mais favorável ao crescimento498.  

 

A partir da década de noventa, a política do Banco, que continuou a 

desenvolver-se no sentido do apoio estrutural aos Estados membros499, 

                                                 
495 Cf., Ibrahim F. I. Shihata, The World Bank in a Changing World: Selected Essays, Dordrecht, Martinus 
Nijhoff Publishers, 1991, pp. 25 e ss.; do mesmo Autor, The World Bank in a Changing World, vol. III, ob. 
cit., pp.1-29, 208-218 e 225-230; Eduardo Paz Ferreira, Valores e Interesses: desenvolvimento económico 
e política comunitária de cooperação, ob. cit., pp.270 e ss. 
496 Como defende Eduardo Paz Ferreira, O Banco Mundial cinquenta anos depois de Bretton Woods, Rev 
Banca, 1995, nº 33, pp.61 e ss., com isto, o Banco foi acusado de ter perdido a neutralidade em relação 
ao modelo de sociedade, desencadeou uma viva celeuma quando invocada a eventual violação do 
princípio do apoliticismo consagrado no Acordo Constitutivo, uma acusação refutada com base em 
argumentos de que as suas intervenções eram fundamentalmente técnicas e o apoio prestado 
consonante com as concepções científico-doutrinárias dominantes à época.  
497 Sobre a actuação do Banco como um agente dos interesses norte-americanos, Ramón Tammámes e 
G. Begoña Huerta, Estrutura Económica Internacional, Lisboa, Dom Quixote, 5ª ed., 2000, pp. 82 e ss., 
em razão de um voto ponderado da presidência ser norte-americana e de a sede do organismo se situar 
nos EUA. 
498 Cf., Patrice Dufour, Les Activités de la Banque Mondiale, in : Organisations Internationales, Paris, 
Pedone, 1992, pp.102 e ss. 
499 Foi um período em que, como assinala Eduardo Paz Ferreira, Valores e Interesses. Desenvolvimento 
Económico e Política Comunitária de Cooperação, ob. cit., p. 265, reapareceram preocupações de ordem 
social, que haviam estado menos presentes na década anterior. 
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reflectiu a atenção muito especial votada ao papel das infraestruturas no 

desenvolvimento económico500. 

 

Deste modo, no tocante à relevância dos sectores infraestruturais no 

desenvolvimento e ao papel da participação do sector privado no financiamento 

e gestão de projectos, foi crucial o Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial, 

Infraestruturas para o Desenvolvimento, que passou a constituir o principal 

documento de referência do ponto de vista doutrinário e de formulação de 

políticas públicas para pautar a intervenção do Grupo do BM501.  

 

Nesta medida, ao nível do diagnóstico, o Relatório identificou não só a 

importância de aumentar a eficácia dos investimentos e a eficiência da provisão 

dos serviços infraestruturais, mas também do papel das novas tecnologias, que 

permitem soluções susceptíveis de melhorar os níveis de desempenho502. 

 

Um contexto em que foram enunciadas abordagens alternativas de 

actuação, configurando um leque de opções de reforma das políticas públicas 

para provisão dos serviços infraestruturais, que assentaram na respectiva 

exploração comercial, no desmembramento dos monopólios públicos503 e na 

sua abertura à participação do sector privado, na introdução de mecanismos de 

mercado nas áreas e segmentos contestáveis deste tipo de serviços e, ainda, 

no crescente envolvimento do sector privado no seu financiamento e gestão 

mediante o recurso a instrumentos concessórios, como as parcerias público-

privadas, em combinação com as técnicas de financiamento do “project 

finance” e de fontes de financiamento emergentes, sendo os novos esquemas 

condicionados pela capacidade e vitalidade do sector privado e pelo grau de 

maturação do mercado de capitais a nível local504. 

                                                 
500 Cf., Clive Harris, Private Participation in Infrastructure in Developing Countries: Trends, Impacts and 
policy lessons, World Bank, Working Paper nº 5, 2003, pp. 24 e ss. 
501 Cf., Thierry Walrafen, Bretton Woods: Mélanges pour un cinquantenaire, ob. cit., pp. 35 e ss. 
502 Como refere o World Development Report 1994, ob. cit., p.1, não bastava planear os investimentos 
necessários, tomando por base modelos passados. Era preciso combater a ineficiência e o desperdício 
nos investimentos e na prestação dos serviços e responder de modo mais efectivo à procura dos 
cidadãos, cumprindo pensar não só em aumentar a quantidade das infraestruturas, mas também melhorar 
a qualidade dos serviços públicos. 
503Cf., World Development Report 1994, ob. cit., pp. 21 e ss. 
504Cf., Sarwa Lateef, The First Half Century. An Overview, in: The Evolving Role, Helping Meet the 
Chalenge of Development, Washington, The World Bank, 1995. 
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Trata-se de uma linha de acção claramente consonante com o modelo de 

associação púiblico-privada desenhado no Reino Unido505, tendo a sua 

adopção pelo BM produzido um efeito estruturante assinalável ao suscitar o 

alinhamento da generalidade dos bancos de desenvolvimento regional506, 

gerando um impacto multiplicador que continua a fazer do Banco um pólo 

privilegiado de difusão deste tipo de esquemas conferindo-lhe uma dimensão 

global507. 

 

2.3. O Grupo do Banco Mundial e as Parcerias Público-Privadas 
 

No âmbito das infraestruturas, a nova abordagem doutrinária do Banco 

passou a equacionar as diferentes características económicas dos serviços 

infraestruturais, quer no plano dos níveis de actuação, quer no tocante ao 

modelo de provisão de cada bem ou serviço, considerando-as ao nível da 

produção e consumo, bem como as condições de acesso pelo universo dos 

consumidores e as respectivas externalidades, diferenciando as várias 

categorias de bens ou serviços segundo estas características e delineando os 

novos papéis dos sectores público e privado no planeamento, financiamento, 

concepção, construção, exploração e gestão das infraestruturas e prestação 

dos serviços públicos508. 

 

Neste contexto, a doutrina enformadora da actuação do Grupo do BM, no 

plano do apoio à formulação de políticas públicas de investimento, 

                                                 
505 Como assinala Paul Lignières, Partenariats Public-Privés, 2ª ed., ob. cit., pp. 2 e ss., e a ampla difusão 
da abordagem ao nível dos países em vias de desenvolvimento tem comprovado. 
506 Como assinala, M. A. G. van Meerhaegue, International Economic Institutions, Dordrecht, Kluwer 
Academic Publishers, 1997, pp. 15 e ss., trata-se de uma irradiação, nomeadamente, para os bancos 
Asiático, da América Latina e Africano. No mesmo sentido, cobrindo a larga panóplia de instituições 
bancos influenciados pela política do BM, Stefano Gatti, Project Finance in Theory and Practice, pp. 167 e 
ss. 
507 O papel das instituições financeiras internacionais na propagação da abordagem PPP e do NPM, Paul 
Lignières, Partenariats Public-Privés, 2ª ed., ob. cit., pp. 260 e ss.; N. Manning, The New Public 
Management in Developing Countries, in: Handbook on Development Policy and Management, 
Cheltenham, Edward Elgar, 2002, pp. 35 e ss.; A. O. Hirschman, The Strategy of Economic Development. 
New Haven, Yale University Press, 2003, pp. 67 e ss. 
508 Na lógica doutrinária expendida por E. S. Savas, The Privatization – The Key to Better Government, 
New York, Chatham House Publisher, 1987 e, posteriormente, Privatization and PublicPrivate, 
Partnerships, New York, Chatham House Publisher, 2000. A este propósito, a apreciação de R. J. 
Bennett, G, Krebs, Local Economic Development partnerships: An Analysis of Policy Networks in EC-
LEDA Local Employment Development Strategies, Regional Studies, 1994, pp. 28 e ss., sobre o impacto 
de desenvolvimento das medidas suscitadas em várias regiões.  
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financiamento e gestão dos sectores infraestruturais, acolheu como vectores de 

actuação509: 

 O reconhecimento do carácter fundamental das infraestruturas para o 

crescimento e a sustentabilidade do desenvolvimento económico-social 

e ambiental, dependendo a sua concretização da eficiência da 

exploração e gestão dos activos e serviços infraestruturais, bem como 

da sua efectiva procura e utilização 

 A previsão de um conjunto de medidas tendentes a realizar uma 

prestação mais eficiente e adequada mediante a redefinição dos 

incentivos orientados para a melhoria de desempenho dos actores 

envolvidos, combinando a gestão comercial dos serviços infraestruturais 

com a criação de um ambiente concorrencial ao longo da cadeia de 

valor da prestação de cada serviço e o envolvimento da parte 

interessada 

 A redefinição do papel da Administração pública e do sector privado, em 

ordem a desenvolver fórmulas e meios alternativos de realizar a 

provisão das infraestruturas 

 A concepção e gestão de bens e serviços infraestruturais encaradas 

como actividades de prestação de serviços, não como actividades de 

carácter monolítico e cariz burocrático-administrativo510  

 A introdução de concorrência e de mecanismos competitivos ao longo 

da cadeia de prestação dos serviços, de modo a incentivar os 

prestadores a serem mais eficientes e responsáveis perante os utentes. 

Mecanismos de concorrência a introduzir quer através da liberalização e 

competição inter e intra sectorial, quer, mais directamente, em áreas de 

actividade comercializáveis não sujeitas a situações de monopólio 

natural, quer, ainda, por via indirecta, em caso de existirem condições do 

tipo monopólio natural, quer, finalmente, por via de mecanismos de 

                                                 
509 Cf., World Bank, The Private Sector in Infrastructure: Strategy, Regulation and Risk, 1997; P. Benoît, 
Project Finance at the World Bank. An Overview of Policies and Institutions, World Bank, Technical Paper 
nº 312, 1996, pp. 73 e ss. ; Daniel Zavala, Les prêts de la banque mondiale aux services publics 
industriels et commerciaux, Paris, Pedone, 1982, pp. 75 e ss.; Susan George e Fabrizio Sabelli, Faith and 
Credit - The World Bank’s Secular Empire, Penguin Books, 1994, pp. 45 e ss. Sobre o impacto destas 
lihas de acção,  C. Harris, J. Hodges, M. Schur e  P. Shukla, Intrastructure projects: a review of cancelled 
private projects, Public Policy for the Private Sector, Note nº 252, World Bank, Washington DC, 2003. 
510 Cf., M. Augenblick e B. Scott-Custer, The BOT approach to infrastructure projects in developing 
countries, World Bank Working Paper, August 1990. 
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competição pelo mercado, eventualmente com o direito a prestar o 

serviço em exclusivo, se subsistirem barreiras tecnológicas ao 

desenvolvimento da concorrência511 

 O acolhimento da PPP como um instrumento promissor de 

financiamento e gestão, sendo recomendável a implementação gradual 

da abordagem em consonância com o ritmo e as capacidades nacionais 

para assimilar as medidas de reforma, devendo o seu arranque ter início 

com projectos simples que permitam a aquisição de experiência e 

confiança 

 A aceitação de um papel determinante e permanente do sector público 

na provisão das infraestruturas, ainda que substancialmente distinto do 

tradicional. Na verdade, sendo fundamental a melhoria do desempenho 

das infraestruturas públicas sob o controlo directo das autoridades 

públicas, torna-se necessário que o estabelecimento de contextos 

políticos e reguladores passíveis de promoverem e enquadrarem a 

participação do sector privado no respectivo financiamento e gestão.  

 

Um quadro em que o Banco, dando como certo que os operadores 

privados têm de aceitar um pacote acrescido de riscos e fazer investimentos 

iniciais de recuperação a longo prazo, não deixou de sublinhar também a 

necessidade de as instituições envolvidas e os instrumentos de financiamento 

se adaptarem às múltiplas e diversificadas necessidades dos investidores 

privados nos vários tipos de projectos e nas sucessivas fases da vida útil de 

cada um512. 

 
2.4. A Intervenção Financeira do Banco Mundial 

 
No plano da intervenção financeira do Banco, a principal categoria de 

operações tem a ver, em princípio, com o financiamento de projectos 

                                                 
511 Cf., World Bank, Bureaucrats in Business: The Economics and Politics of Government Ownership, New 
York, Oxford University Press, 1997. 
512 Cf., World Bank, Migrating Project Risks. World Bank support for the Government Guarantees, Public 
Policy for the Private Sector, World Bank Note nº 79; G. Jenkins, Project analysis at the World Bank, Am. 
Econ. Rev. vol. 87, nº2, 1997, pp. 19 e ss.; Mohsin S. Khan e Manmohan S. Kumar, Public and Private 
Investment and the Growth Process in Developing Countries, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 
vol. 59, nº 1, 1997, pp. 69 e ss. 
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específicos, no âmbito de uma disciplina de actuação e decisão estruturada em 

torno do ciclo do projecto513. Todavia, a intervenção nos sectores 

infraestruturais tende a ser mais ampla, capaz de mobilizar as várias 

instituições que integram o Grupo do BM, disponibilizando, no seu conjunto, 

uma carteira diversificada de “produtos financeiros” de acordo com a respectiva 

vocação estatutária514. 

 

Os empréstimos BIRD515, concedidos por norma em termos favoráveis em 

relação ao mercado, podem ser estruturados segundo dois esquemas básicos:   

 O empréstimo é concedido directamente à “Special Purpose Vehicle” 

(SPV), devendo as autoridades nacionais prestar garantias em relação 

ao cumprimento do respectivo serviço da divida. Uma estrutura que 

requer um contrato de empréstimo entre o BIRD e a e um contrato de 

garantia entre a autoridade nacional e o BIRD;  

 O empréstimo é atribuído à autoridade nacional que, por sua vez, 

subcontrata a SPV. Trata-se de uma estrutura que envolve um contrato 

de empréstimo entre o BIRD e a autoridade nacional e um contrato de 

empréstimo subsidiário entre esta e a SPV, estabelecendo-se ainda, em 

regra, um contrato directo entre o BIRD e a empresa mutuária, 

relativamente à execução do projecto. 

 

A intervenção financeira do BIRD não cobre geralmente projectos 

localizados em países membros abaixo de certos limiares de desenvolvimento, 

que são elegíveis para a esfera de actuação da AID. No entanto, em caso de 

“projecto enclave” 516, o Banco pode intervir no financiamento tanto sob a forma 

de concessão de empréstimos, como de prestação de garantias. Nestes 

projectos, o financiamento mantém os elementos típicos de um empréstimo 

                                                 
513 O conceito de projecto com que o Banco lida, hoje em dia é caracterizado por uma grande 
elasticidade, cf., World Bank, A Guide to the World Bank, 2003.  
514 Cf. P. Benoit, The World Bank Group’s Financial Instruments for Infrastructure, January, 1997, Public 
Policy for the Private Sector, World Bank, Note nº 101; G. Jenkins, Project analysis at the World Bank, 
Am. Econ. Rev. vol. 87, nº 2, 1997, pp. 38 e ss.  
515 Cf., Ibrahim F. I. Shihata, The World Bank Legal Papers, The Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 2000, 
pp.154 e ss; Stefano Gatti, Project Finance in Theory and Practice, ob. cit., pp. 166 e ss; Scott L. Hoffman, 
The Law and Business of International Project Finance, The Hague, Kluwer Law International, 2001, 
pp.400 e ss.; Frédéric Marty, Sylvie Trosa e Arnaud Voisin, Les Partenariats Public-Privé, ob. cit., pp. 27 e 
ss.; Daniel Zavala, Les Prêts de la Banque Mondiale aux Services Publics Industriels et Commerciaux. 
Une étude des contrats, Paris, Pedone, 1982, pp. 45 e ss. 
516 Trata-se de um projecto singular capaz de gerar de per se receitas substanciais em divisa estrangeira. 
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BIRD, podendo ser complementado por elementos adicionais como, uma conta 

“offshore”, para cobertura dos pagamentos do serviço da dívida 

 

No tocante às operações da AID517, a ajuda proporcionada, que não 

reveste as características de um contrato remunerado através do pagamento 

de taxa de juro, corresponde a um crédito a longo prazo que obriga apenas ao 

pagamento de uma comissão. São financiamentos de muito longo prazo, que 

oscilam actualmente entre 35 e 40 anos, conforme o estádio de 

desenvolvimento e existindo sempre um período de graça de dez anos. 

 

Por fim, a SFI dispõe de uma estrutura própria dirigida unicamente para a 

promoção do desenvolvimento económico através da expansão de empresas 

produtivas no sector privado dos países membros, concedendo empréstimos e 

realizando investimentos em participações sociais e em transacções de “quasi 

equity”, sem exigir quaisquer garantias de pagamento das autoridades 

públicas518.  

 

Na prossecução destes objectivos, e de harmonia com o Acordo 

Constitutivo, a SFI  

 Auxilia, em associação com o capital privado, o financiamento da 

criação, melhoria e expansão de empresas produtivas do sector privado 

de modo a contribuir para o desenvolvimento dos países membros. 

Trata-se de investimentos que devem ser efectuados com garantia de 

reembolso pelo Governo membro interessado, apenas nos casos em 

que se não encontre capital privado disponível suficiente em condições 

razoáveis; 

 Procura reunir oportunidades de investimento, capital privado nacional e 

estrangeiro e experiência de gestão; 

                                                 
517 Como defende Eduardo Paz Ferreira, O Banco Mundial: Cinquenta Anos Depois de Bretton Woods, 
ob. cit., pp. 74 e ss., semelhantes às operações do BIRD, as ajudas proporcionadas pela AID têm no 
entanto condições de financiamento profundamente distintas. Uma situação que se exprime desde logo 
na designação das operações de financiamento: créditos ao desenvolvimento, no caso da AID, e 
contratos de empréstimo, no caso do BIRD, dependendo a decisão de financiar os projectos através do 
Banco ou da AID do nível de desenvolvimento dos países. A propósito das ajudas da AID, Ibrahim F. I. 
Shihata, The World Bank Legal Papers, ob. cit., pp. 564 e ss. 
518 Cf., Stefano Gatti, Project Finance in Theory and Practice, ob. cit., pp. 168 e ss. 
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 Pretende estimular e ajudar a criação de condições que orientem o fluxo 

do capital nacional e estrangeiro para investimentos produtivos nos 

países membros. 

 

A SFI pode investir fundos em empresas produtivas do sector privado, não 

constituindo impedimento a existência de uma participação do Governo, desde 

que se trate de uma unidade produtiva que actue de harmonia com as regras 

de direito privado e se submeta à concorrência. Neste contexto, uma regra 

básica que norteia os investimentos da SFI é não assumir responsabilidades 

directas na gestão, devendo procurar que a participação seja transitória e os 

investimentos objecto de permanente diversificação. 

 

Para o financiamento das actividades que desenvolve, a SFI conta não só 

com os capitais próprios, mas também com rendimentos das aplicações, 

empréstimos do BM ou obtidos com recurso ao mercado de capitais e ainda 

reembolsos de financiamentos e alienações. 

 

Por norma, os empréstimos são concedidos ao nível do mercado, 

podendo ser assegurados por fontes próprias (empréstimos categoria A) ou 

através de um programa de sindicação extensivo em que aos empréstimos de 

categoria A são associados empréstimos de bancos comerciais (empréstimos 

categoria B), que procurem beneficiar da mitigação de certos riscos como 

transferência de divisas e político519.  

 

A actuação da Sociedade é presidida por um leque de princípios-chave: o 

princípio catalizador, visto juntar investidores privados mediante uma posição 

minoritária que facilita a obtenção de fundos através de capitais nacionais ou 

estrangeiros, que vêem na sua presença uma garantia de solidez do projecto; o 

princípio do negócio, cuja consequência é a assunção dos riscos do sector 

privado, a que está ligada em perfeita associação, não dispondo de garantias 

especiais; e o princípio da contribuição especial., uma vez que a SFI participa 

apenas no investimento após ter feito uma contribuição especial, traduzida na 

                                                 
519 Cf., Anne-Marie Toledo e Paul Lignières, Le Financement de Project, ob. cit., pp. 192 e ss.; Stefano 
Gatti, Project Finance in Theory and Practice, ob. cit., pp.169 e ss.  
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atracção do investimento para um país considerado de risco demasiado 

elevado ou para um novo sector de negócios anteriormente inexistente520. 

 
3. A União Europeia  

 
3.1. Enquadramento 

 

Hoje, o interesse da União nas PPP’s é manifesto, consubstanciando-se 

numa intervenção multifacetada susceptível de ser perspectivada em várias 

vertentes  

 O campo das RTE’s, em que a Comissão tem reconhecido que a 

execução da magnitude dos investimentos requeridos pela integração 

territorial do mercado interno e pelas estratégias de competitividade e 

crescimento no espaço europeu é dificilmente viável, num horizonte 

temporal adequado, sem a participação de fontes de financiamento 

provenientes do sector privado 

 O domínio dos mercados públicos, em que avulta o papel regulador da 

Comissão tendo em vista garantir, como guardiã dos Tratados, que o 

estabelecimento, contratação e operação das PPP’s se façam na 

observância das liberdades de circulação, das normas da contratação 

pública e das regras de concorrência 

 O nível dos instrumentos financeiros comunitários, em que as 

intervenções dos Fundos Estruturais e do Fundo de Coesão, bem como 

do BEI, são combináveis com a participação do financiamento privado 

na montagem de projectos específicos na linha da prossecução de 

soluções de “engenharia financeira”  

 O caso emblemático do desenvolvimento do sistema espacial “Galileu”, 

o primeiro projecto europeu genuinamente lançado em parceria com o 

sector privado, em que as autoridades europeias decidiram de forma 

resoluta recorrer a um modelo PPP de financiamento e exploração. 

 

 

                                                 
520 Cf., Ibrahim F. I. Shihata, World Bank Legal Papers, ob. cit., pp. 430 e ss. 
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3.2. As Redes Transeuropeias e a Abordagem de Parcerias Público-
Privadas 

 
3.2.1. Enquadramento  

 
As RTE’s, previstas no Tratado de Maastricht com o objectivo de 

permitirem à Europa superar o “gap” infraestrutural e esbater as assimetrias 

regionais de desenvolvimento521, corporizam a primeira iniciativa comunitária 

em que foi incentivado o recurso a parcerias entre os sectores público e 

privado para o financiamento de obras e a prestação de serviços públicos 

 
Em vésperas da criação da UE, apesar do programa do mercado interno 

se encontrar quase cumprido e o objectivo central do AUE praticamente 

alcançado522, tornou-se evidente que, para constituir um verdadeiro pilar da 

construção da Europa, o amplo mercado único tinha de ser mais do que o 

desmantelamento das barreiras físicas, técnicas e fiscais entre os Estados 

membros523. De facto, havia que complementar a arquitectura resultante da 

harmonização e normalização das legislações nacionais com a criação de 

infraestruturas de carácter transnacional, de modo que o leque das liberdades 

de circulação revestisse uma dimensão europeia real e efectiva524. 
 

Esteve em causa um objectivo estratégico capaz de contrariar os “custos 

da não Europa” para que havia alertado o relatório Cecchini525 e romper com o 

clima de eurocepticismo em que a Comunidade se encontrava mergulhada, 

tendo o Tratado de Maastricht assumido a realização das RTE’s em benefício 

                                                 
521 Cf., Título XII do Tratado de Maastricht,   
522 Em 7 de Abril de 1990, a mil dias da realização do grande mercado, a Comissão tinha elaborado um 
total de 282 propostas previstas pelo Acto Único, das quais 143 haviam sido aprovadas pelo Conselho. 
No entanto, na mesma data 139 propostas persistiam ainda para agendamento do Conselho, algumas de 
carácter vital e, em especial, longe de recolherem o necessário consenso. Todavia, o Grande Mercado 
era já então uma obra irreversível. Cf., Armand Bizaguet,  Le Grand Marché Européen de 1993, ob. cit.  
523Cf., Bruno Vever, Objectif 92. Le Guide Pratique du Marché Unique, Paris, ETP, 1989 ; Chris Rumford, 
European cohesion ?: contradictions in the EU integration, London, MacMillan Press, 2000, pp. 74 e ss. 
524 Só desse modo era possível corresponder de forma mais integral às expectativas e aspirações dos 
cidadãos e dos agentes económicos que, como resultava claro das sondagens feitas durante a execução 
do programa do mercado interno, haviam aderido desde a primeira hora e de forma inequívoca e 
incondicional a essa verdadeira “revolução” comunitária e queriam ver no “objectivo 92”, promovido pela 
Comissão Delors, mais do que um mero símbolo emblemático. 
525 Cf., Cecchini, 1992 – Le défi, Paris, Flammarion, 1992. No mesmo sentido, Comissão europeia, 1992 : 
la nouvelle économie européenne, REE nº 35, 1998. 
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da concretização do mercado único e do reforço da coesão económica e social 

europeia526. 

 

Então, o lançamento de infraestruturas transeuropeias nos domínios dos 

transportes, da energia e das telecomunicações, a que acresceu ainda a área 

do ambiente527528, foi consagrado como uma nova responsabilidade 

comunitária, que reservou à Comissão um papel impulsionador529 no 

escrupuloso respeito do princípio da subsidiariedade530. Um quadro em que 

aos Estados ficaram a caber, além da execução da parcela nacional dos 

grandes projectos de interesse comum, também, e muito em particular, a 

responsabilidade pela respectiva montagem financeira, para cujo esforço 

contaram com a alavancagem operada pela Comissão.  

 

Com esta incidência sectorial, as RTE’s abrangeram domínios que, ao 

nível dos Estados membros, correspondiam a situações de monopólio público – 

os “sectores excluídos” do programa do mercado interno, ou os sectores 

especiais531 –, contrários às regras fundamentais do modelo económico 

europeu assente na economia de mercado e na concorrência. 

                                                 
526 Cf., Chris Rumford, European Cohesion ? Contradictions in the EU Integration,  ob. cit., pp. 32 e ss. 
527 Cf., Jean-Arnold Vinois, Après les Conseils Européens de Bruxelles, de Corfou et d’Essen quelles 
perspectives pour le réseau transeuropéen de Transport?, RMC et UE nº 385, 1995, pp.83 e ss. 
528 Neste quadro, o Tratado cometeu à Comissão a definição das orientações específicas de cada rede, 
englobando os objectivos, as prioridades e as grandes linhas de acção norteadoras do lançamento das 
RTE’s; a realização das acções necessárias para assegurar a interoperabilidade das redes, sobretudo 
mediante a harmonização das normas técnicas; e, ainda, o apoio comunitário aos esforços financeiros 
dos Estados membros para a realização de projectos de interesse comum, em especial sob a forma de 
estudos de viabilidade, garantias de empréstimo e bonificação de juros. No conjunto, esteve em causa um 
arrojado grupo de programas, tendo a Comissão sublinhado a importância das redes como um 
instrumento da estratégia para o relançamento e a redinamização da economia europeia, atribuindo-lhe 
um lugar proeminente no contexto do Livro Branco sobre a Competitividade, o Crescimento e o Emprego 
aprovado pelo CE de Bruxelas, em 1993. E logo nessa Cimeira os chefes de Estado e de Governo 
aprovaram um primeiro pacote de 14 projectos prioritários, com base em propostas apresentadas pela 
Comissão e constantes do Livro Branco, facto que pareceu significar um arranque auspicioso e prenúncio 
de um particular dinamismo. Entre o leque das decisões iniciais inscreveu-se ainda a criação do “Grupo 
Christophersen”, para assistir a Comissão na realização das tarefas que se prendiam com as 
infraestruturas, dele dependendo em primeira linha a identificação dos projectos prioritários, a facilitação 
dos acordos políticos e a clarificação das questões financeiras. Além disso, o Grupo devia procurar 
também concretizar, concertar e fazer convergir os esforços das partes envolvidas – sectores públicos e 
privado, bem como a Comissão e órgãos financeiros europeus –, reunindo as condições necessárias e 
criando entendimentos e sinergias. 
529 Cf., Jacques Pelkmans, European Integration – Methods and Economic Analysis, ob. cit., pp. 44 e ss. 
530 Cf., V. Constantinesco, Les compétences et le principe de subsidiarité, ob. cit., pp. 305 e ss. No 
mesmo sentido, Fausto Quadros, O princípio da subsidiariedade no Direito Comunitário após o Tratado da 
União Europeia, ob. cit., pp. 197 e ss. 
531 Cf., Gonzáles-Varas, Problèmes juridiques de la passation des marchés publics à la lumière des 
directives communautaires des secteurs “spéciaux“ et des recours, RTDE nº1, 1998, pp. 317 e ss.; 
Fernando Díez Moreno, Principios Juridicos de la Contratación Pública: los considerando en las Directivas 
sobre Sectores Excluidos, in: La Contratación Publica en los llamados Sectores Excluidos, Madrid, 
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Tratou-se de sectores em que se tinha feito sentir a neutralidade 

proclamada pelo Tratado instituidor quanto ao regime da propriedade nos 

Estados membros, inibindo-se a Comissão, no período que medeou entre 1957 

e 1986, de apresentar projectos de directiva para a sua liberalização532. 

 

 Mais tarde, o programa do mercado interno mostrou que a subsistência 

de exclusivos públicos ligados aos serviços públicos representava um 

impedimento significativo à interpenetração plena das economias nacionais, 

ditando uma nova atitude da parte das instituições comunitárias em relação aos 

serviços públicos tradicionais533.  

 

Deste modo, entre 1986 e 1993/94 passou a assistir-se a um vivo e 

persistente confronto entre o direito europeu continental de matriz francesa e o 

direito comunitário. Confronto desencadeado pelo especial rigor com que a 

Comissão e o Tribunal de Justiça passaram a interpretar o artigo. 86º do 

Tratado CEE, em desfavor dos serviços públicos e em prol das regras de 

mercado e da concorrência534.  

 

Neste âmbito, do lado da Comissão foi o período do surgimento das 

directivas de liberalização dos serviços públicos, uma iniciativa que 

                                                                                                                                               
Civitas, 1997, pp.33 e ss.; Manuel López Cachero, Normalización y contratación, in: La Contratación 
Publica en los llamados Sectores Excluidos, Madrid, Civitas, 1997, pp.191 e ss.; Sue Arrowsmith, La 
contratación publica en los llamados sectores excluídos, Madrid, Civitas, 1997, pp. 48 e ss.; Karel van 
Miert, Services Publics: une approche pragmatique et progressive, RAE nº 2, 1994, pp. 9 e ss.; Charles-
Étienne Gaudin, Comment et jusqu’au peut-on contester la structure monopolistique des grands services 
publics des États membres?, RAE nº 2, 1994, pp. 13 e ss. 
532 Com Luís Silva Morais, “O artigo 90º do Tratado CEE – as empresas públicas e o direito da 
concorrência na União Europeia”, in: Em torno da Revisão do Tratado da União Europeia, Coimbra. 
Almedina, 1997, pp. 57 e ss., admitimos haver-se privilegiado, numa primeira fase da evolução da 
integração monetária, um consenso político essencial em ordem à aprovação das normas comunitárias 
necessárias para assegurar a liberalização da circulação de mercadorias entre os Estados membros e a 
construção do mercado comum, tendo em conta que a aprovação das normas de harmonização de 
regulamentações nacionais, fundamentais para essa realização do mercado comum, dependia 
essencialmente, antes do AUE, dos mecanismos previstos nos artigos 100º e 235º do Tratado de Roma, 
cuja aplicação exigia o voto unânime dos Estados membros.  
533 Cf., Monica Spezia Juten, O Serviço Público na Perspectiva do Direito Comunitário Europeu, RDPE 
nº1, Jan/Fev/Mar, 2003, pp.151 e ss. 
534 Tratou-se de uma posição polémica, a que Bauby e Boual, Les Services publics entre l’État et le 
Marché, in : L’État et le Marché, Paris, Economica, 1992, pp.140 e ss., contrapuseram querer a Comissão 
considerar os serviços públicos como mercadorias idênticas a outras, sem ter em conta as especificidade, 
a história, as condições sociais, nem as necessidades sociais satisfeitas por tais serviços públicos. “Elle a 
voulu soumettre, sur cette base idéologique, toutes les activités à la livre concurrence, régulée par le 
marché. Au lieu de se demander par quelles mesures de régulation on peut empêcher une entreprise de 
service public d’abuser de créer droits spéciaux ou de sa situation de monopole, la Commission avait une 
recette miracle : démonopoliser – introduire la concurrence“.  
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acompanhou e foi favorecida pela campanha de desintervenção do Estado na 

economia encetada a partir da década de oitenta. E, do lado do Tribunal de 

Justiça, foi o tempo de uma jurisprudência constante e firme que deu 

continuidade à contestação marcada a título pioneiro pelo acórdão British 

Telecom535.   

 

Em boa verdade, cumpre reconhecer que as instituições comunitárias 

determinaram o reposicionamento dos Estados membros nas respectivas 

economias536, constrangendo-os a liberalizar e privatizar alguns serviços 

públicos tradicionais e fazendo da transformação dos serviços públicos uma 

questão central da política europeia537.  

 

Esteve em causa um percurso longo e difícil, que em 1993/94 iniciou a 

“fase de compromisso e transacção instável”, de que fala Vital Moreira538, 

conjugando os avanços na liberalização dos serviços públicos com medidas de 

salvaguarda dos serviços de interesse económico geral mediante a fixação 

pelos Estados, ou a autorização de fixação, de “obrigações de serviço público” 

no novo quadro dos sectores liberalizados e, portanto, sujeitos já à abertura ao 

mercado.  

 

Por isso, quando em 1993 o Tratado da União previu as RTE’s, 

encontravam-se reunidas as condições propiciatórias para que o respectivo 

arranque ocorresse a par da anunciada liberalização, processo para cuja 

sedimentação vieram naturalmente concorrer.  

 
 
 
 

                                                 
535 Sobre os comentários críticos ao acervo jurisprudencial, subscrevemos a posição de Luís Silva Morais, 
ob. cit., pp. 77 e ss. 
536 Cf., Pedro Gonçalves, A Concessão de Serviços Públicos, ob. cit., p.14. 
537 Cf., Luís Silva Morais, O artigo 90º do Tratado CEE – as empresas públicas e o direito da concorrência 
na União Europeia, ob. cit., pp. 57 e ss; Erika Szyszczak, Financing services of general economic interest, 
MLR, vol.67, nº 6, 2004, pp. 982 e ss.; Damien Geradin, L’Ouverture à la Concurrence dês Entreprises de 
Réseau – Analyse des Principaux Enjeux du Processus de Libéralisation, CDE nºs 1-2, 1999, pp. 13 e ss. 
538 Cf., Vital Moreira, Os Serviços Públicos Tradicionais sob o Impacto da União Europeia, RDPE nº1, 
Jan/Fev/Mar, 2003, pp. 227 e ss. 
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3.2.2. As Redes Transeuropeias 
 

A prioridade conferida aos transportes confirmou o carácter nevrálgico que 

havia justificado a previsão da política de transportes como a segunda política 

comum do Tratado de Roma, atendendo à importância para o funcionamento 

do mercado comum. Uma valia reforçada em 1993, sob pena de ficarem 

comprometidas quer a livre circulação de pessoas – não apenas de 

trabalhadores –, quer de mercadorias, num universo de 325 milhões de 

habitantes e num espaço europeu alargado e descontínuo539. 

 

Deste modo, as RTE-T surgiram com o propósito de dinamizar a 

integração das redes nacionais em uma rede única de transporte de dimensão 

transfronteiriça540, promovendo a melhoria do acesso aos principais centros 

europeus e a valorização das redes regionais, recentrando as regiões 

europeias periféricas e com maior vulnerabilidade económica, reforçando a 

competitividade regional e pondo o seu enorme e inegável potencial ao serviço 

da coesão económica e social da Comunidade541. 

 

Acresce que o Tratado de Maastricht previu ainda a possibilidade de ser 

decidido o estabelecimento de relações de cooperação com países terceiros 

para a promoção de projectos de interesse comum542, assegurando a 

                                                 
539 Cf., Eneko Landaburu, La Communauté européenne et son territoire, in: Europe : Espace ou 
Territoire?, L’Évènement Européen nº 21,1993, pp. 17 e ss. ; Jean-Arnold Vinois, Après les Conseils 
Européens de Bruxelles, de Corfou et d’Essen. Quelles Perspectives pour le réseau transeuropéen de 
transport ?, RMC et UE nº 385, 1995, pp. 83 e ss. 
540 Como defende Claude Martinand, Réseaux, Service Public et Territoire Européen, in : Europe : Espace 
ou Territoire?, L’Évènement Européen nº 21, 1993, pp. 107 e ss., tornou-se imperiosa a realização de 
infraestruturas para uma mobilidade sustentável de pessoas e mercadorias assentes no estabelecimento 
de ligações e interconexões para a eliminação dos pontos de estrangulamento; na garantia da 
continuidade e dos grandes eixos de transporte; na melhoria do acesso à rede tendo em conta a 
necessidade de ligar as regiões periféricas ao centro da União; e, ainda, na concepção, desenvolvimento 
e aplicação de sistemas de gestão e controlo dos fluxos de transporte e de tráfego. Do mesmo modo que 
se tornou igualmente premente a promoção de formas de transporte seguras, eficazes e ecológicas, como 
constava, aliás, do Livro Branco sobre o futuro da política comum dos transportes, e, bem assim, os 
projectos que incorporaram a arquitectura telemática no sector, pelo contributo para a consolidação da 
posição estratégica da indústria europeia. 
541 Cf., Giorgio Giaccardi, La politica europea in materia di infrastructure nel settore dei trasporti, RIDPC nº 
1, 1998; Adriaan Slingerland, La préparation du marché unique dans le domaine des transports, RMC nº 
334, 1990, pp. 147 e ss.; Jochem Wiers, Transport and the environment: the ugly face of the Internal 
Market, Eur. Environmental Law Rev. nº 12, 1999, pp. 332 e ss.; Bernard Laguerre, L’Europe entre espace 
et territoire, in: Europe: Espace ou Territoire?, L’Évènement Européen nº 21, 1993, pp. 49 e ss.; Chris 
Rumford, European cohesion ? Contradictions in EU Integration, ob. cit., pp. 119 e ss. 
542 Cf., Relatório das Redes Transeuropeias do Grupo de Representantes Pessoais dos Chefes de Estado 
e de Governo, 1994. 
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interoperabilidade das respectivas redes de transportes. Tratou-se de um 

cenário em que estiveram em causa os acordos celebrados não só com os 

PECO’s, mas também com os países da Bacia do Mediterrâneo, privilegiando 

as respectivas especificidades geo-estratégicas543544, em que, além dos 

objectivos económicos de incentivo ao desenvolvimento e ao emprego no curto 

e médio prazos, a expansão das RTE-T representou também um contributo 

poderoso para acelerar o esforço de convergência económica com o padrão 

comunitário545. 

 

No capítulo da Energia, a promoção de um desenvolvimento regional 

sustentável dependia da existência de um sector da energia eficaz, 

diversificado e competitivo, de modo a aumentar a segurança, a flexibilidade e 

a qualidade do fornecimento, reduzindo os custos do consumo546. 

 

Nesta medida, as RTE-E revestiram uma importância estratégica para o 

desenvolvimento económico, a competitividade das empresas e a segurança 

do abastecimento energético da UE, colocadas ao serviço do interesse comum 

e pressupondo uma exploração integrada547. E, pelo contributo para uma maior 

eficácia da produção e uma melhor utilização das capacidades produtivas 

existentes, reduzindo a urgência de novas centrais termoeléctricas cuja 

instalação se afigurava cada vez mais difícil pelas condicionantes ambientais, 

                                                 
543 Em ambos os casos estiveram em causa a construção e modernização das principais vias de interesse 
comum e das ligações transeuropeias de infraestruturas de transportes, bem como da exploração plena 
dos transportes marítimos integrados. No conjunto, visou-se garantir a interligação das regiões da União 
com as regiões dos países terceiros, tendo em conta a concretização do objectivo de longo prazo de 
criação de um espaço de integração económica mais amplo e no respeito do equilíbrio geográfico, bem 
como a facilitação dos fluxos de transportes internacionais em corredores definidos, permitindo o 
estabelecimento de RTE-T compatíveis, interoperacionais e equilibradas.  
544 Como assinala Duncan Cartlidge, Public Private Partnerships in Construction, ob. cit., pp. 191 e ss., 
esteve em causa um projecto cujo alcance veio a mostrar-se claramente reforçado com a situação política 
desencadeada após o derrube do Muro de Berlim e, em particular, com a reunificação europeia, que, 
começada com a unificação alemã, abriu o caminho à voragem que assolou a Europa e em especial aos 
pedidos de adesão dos PECO’s e de países da Bacia do Mediterrâneo. Nesta medida, podemos dizer que 
o projecto de corredores multimodais de transporte constituiu a base de uma rede paneuropeia, 
coordenada e coerente, utilizadora das tecnologias mais modernas de gestão das infraestruturas de 
tráfego e com uma importância considerável para o futuro económico do continente europeu. 
545 Uma vantagem que foi largamente comprovada com o último alargamento aos PECO’s e o 
cumprimento dos critérios definidos no CE de Copenhaga. 
546 Cf., Michel Derdevet, Les réseaux de transport d’électricité, au cœur de la construction de l’Europe 
électrique, RMC et UE nº 417, 1998, pp. 519 e ss. 
547 Neste sentido, Chris Rumford, European cohesion ? Contradictions in EU Integration, ob. cit., pp. 116-
119. 
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as redes representaram uma das principais componentes da infraestrutura 

energética da União548.  

 

Deste modo, patente a sinergia entre o desenvolvimento das RTE-E e a 

realização do mercado interno, as redes inseriram-se no quadro de um 

mercado mais aberto e competitivo para benefício dos consumidores e da 

indústria. 

 

No âmbito das Telecomunicações, as respectivas Redes Transeuropeias 

foram encaradas como um instrumento privilegiado para o estabelecimento da 

sociedade da informação, uma aposta decisiva da União para enfrentar os 

novos desafios do século XXI, associada aos objectivos do crescimento, da 

competitividade e do emprego549550 De facto, o desenvolvimento da sociedade 

da informação propunha-se abrir novas possibilidades para o desenvolvimento 

económico, alargando as opções de localização das empresas e ajudando as 

regiões, em particular as comunidades isoladas e rurais, a atrair e manter 

actividades que promovem emprego de qualidade551. 

 

                                                 
548À data, o diagnóstico revelou uma utilização intensa das interconexões existentes entre as redes 
eléctricas existentes, acusando mesmo uma situação já no limiar da saturação. A manter-se a tendência 
para o aumento das transferências de electricidade a nível comunitário, afigurava-se inevitável a 
necessidade de pôr em serviço novas linhas eléctricas entre os Estados membros. De igual forma no 
respeitante ao gás, em que o incremento da procura não podia deixar de apelar à capacidade total dos 
gasodutos existentes, requerendo a construção de novas infraestruturas. 
549 Tratou-se de uma posição secundada pelo CE de Bruxelas, de 1993, e igualmente acentuada no 
relatório sobre “A Europa e a sociedade global da informação”, em que um destacado grupo de 
representantes da indústria europeia recomendou a realização das redes e a garantia da sua inter-
conexão com as demais redes europeias, posição apoiada pelo CE de Corfu que lhe deu o necessário 
impulso. 
550 Como defende Daniel Vignes, La société de l’information, les NTI et l’Union Européenne. En lisant le 
rapport Lorentz et quelques communications éclairants, notamment de la Commission – demain la 
convergence, RMC et EU nº 416, 1998, pp. 159 e ss., a função das redes residiu na implementação de 
projectos de interesse comum para a promoção de uma maior utilização, encorajando novas disposições 
em matéria de trabalho e o desenvolvimento de novas aplicações e novos serviços informáticos em 
domínios de interesse colectivo; no aumento da competitividade da indústria europeia, em especial das 
PME, e no fortalecimento do mercado interno, animando o redes, aplicações e serviços genéricos pan-
europeus de suporte ao crescimento do comércio electrónico transeuropeu e a novas aplicações 
comerciais para o livre acesso e a livre transferência das informações num espaço sem fronteiras 
internas; no reforço da coesão económica e social, reduzindo as disparidades inter-regionais quer no 
tocante à disponibilidade de infra-estruturas, serviços e aplicações de telecomunicações, quer quanto ao 
seu acesso; e em acelerar e desenvolver novos sectores de actividade em crescimento, com potencial 
para a criação de emprego. No mesmo sentido, Michel Riché-Magnier e Jack Metthey, Société 
d’information: “New Deal” libéral ou nouveau modèle de société ?, RMC et UE nº 390, 1995, pp. 417 e ss.; 
Alain Forrest, La politique audiovisuelle de l’Union Européenne, RMC et UE nº 412, 1997, pp. 595 e ss. 
551 Cf., Mario Monti, O Mercado Único e a Europa de Amanhã, Relatório da Comissão Europeia, Lisboa, 
INCM, 1997, pp. 140 e ss. 
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O desenvolvimento das redes, pelas características do sector – a rápida 

mudança tecnológica e a liberalização progressiva em curso –, exigiu que os 

projectos emergissem do próprio sector privado, ou de parcerias público-

privadas, constituindo uma resposta às necessidades dos utilizadores. 

 

Um contexto em que o papel do sector público foi porventura o menos 

fulcral, comparativamente a outros tipos de infraestruturas, visto que, mesmo 

nas regiões menos favorecidas, o investimento no sector das telecomunicações 

era potencialmente auto-sustentado na maior parte dos casos552. 

 

Daí que, num cenário marcado por projectos financiados principalmente 

por recursos dos próprios operadores ou por empréstimos, a Comissão, fiel ao 

princípio da subsidiariedade, haja desempenhado essencialmente um papel 

dinamizador, contribuindo para a criação da massa crítica indispensável para a 

atracção do investimento privado.  

 

Por fim, no tocante às Redes Transeuropeias no sector do Ambiente, cuja 

importância foi enaltecida pelo Livro Branco sobre o Crescimento, a 

Competitividade e o Emprego553, a aceleração da implementação das 

infraestruturas em rede representou uma ajuda inegável para melhorar a 

produção e dissociar a prosperidade económica da degradação ambiental, 

reforçando a posição económica da Comunidade. 

 

Nesta medida, o próprio Livro Branco salientou a interdependência entre o 

ambiente e a economia, propondo um modelo sustentável em que a relação 

económico-ecológica era vista como um estímulo ao crescimento e ao emprego 

e, bem assim, uma base para a inovação e o desenvolvimento tecnológico. Em 

consequência, elegeu como prioridade a promoção de investimentos em redes 

de infraestruturas ambientais com base em projectos de interesse comum, 

centrados na ajuda à renovação da base económica das zonas degradadas e 

no melhoramento das infraestruturas produtivas. 

                                                 
552 Cf., Cecil Ameil, Autoroutes européennes de l’information: vers quelles normes?, RMC et UE nº 390,  
1995, pp. 445 e ss. 
553 Cf., Jean-Arnold Vinois, Après les Conseils Européens de Bruxelles, de Corfu et d’Essen quelles 
perspectives pour le réseau transeuropéen de transport?, ob. cit., p. 89 ; Conclusões do CE de Corfou. 
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Esteve em causa uma área de interesse comum, que fez apelo à partilha 

de responsabilidades na construção de equipamentos e pôs o esforço a 

desenvolver ao serviço da competitividade industrial. Neste contexto, o 

desenvolvimento das infraestruturas ambientais exigiu uma abordagem 

semelhante à das demais RTE’s, podendo estimular a celebração de acordos 

entre vários Estados sem prejuízo do princípio da subsidiariedade. 

 
3.2.3. A Questão do Financiamento 

 

De grande envergadura e complexidade, as RTE’s envolveram projectos 

de investimento de elevado porte, tendo o financiamento europeu representado 

essencialmente um complemento dos recursos disponibilizados pelos Estados, 

sobre os quais impendia a responsabilidade de assegurar o envelope financeiro 

correspondente à parcela de cada projecto realizada no respectivo território 

nacional554. 

 

Daí a exploração de novos esquemas de financiamento susceptíveis de 

suprirem a insuficiência financeira nacional, não esquecendo que a União, para 

as RTE, pretendeu também contrariar a dispersão, coerência difusa e 

inadequação dos esforços patrocinados à luz dos fundos financeiros 

europeus555. 

 

Nesta medida, o foco passou a centrar-se no modo de evitar que a 

sujeição dos Estados membros à disciplina financeira comunitária pudesse 

constituir um novo e poderoso factor de bloqueio, inibindo o dinamismo que se 

                                                 
554 Então, os parceiros europeus não possuíam a vitalidade financeira suficiente nem para assumirem o 
financiamento integral, nem para realizarem uma alocação mais considerável de réditos. Longe iam os 
tempos em que os orçamentos públicos haviam arcado com o financiamento de grandes infraestruturas, 
ou garantido os empréstimos contraídos para a sua construção. De facto, como sublinha Dona Roy, 
Investment in Transport Infrastructure: the recovery in Europe, ECIS Report, November 1994, após as 
importantes dificuldades orçamentais experimentadas durante os anos setenta, haviam passado a 
manifestar-se, na década de oitenta, quer a diminuição dos orçamentos fiscais, quer a observância da 
disciplina financeira requerida pelo processo de preparação para a UEM. Donde, a significativa redução 
dos investimentos em novas infraestruturas ou para renovação de infraestruturas obsoletas, uma situação 
comum a quase todos os países da União, segundo os dados da OCDE, OCDE, 1993, que assinalam 
uma queda o investimento de 1,5% do PIB nos anos 70 e de 0,8% na década seguinte. 
555 Cf., Redes Transeuropeias, Relatório do Grupo de Representantes Pessoais dos Chefes de Estado e 
de Governo, ob. cit. 



 172

pretendia próprio das redes, ora condicionando o arranque dos projectos, ora 

comprometendo a sua continuidade e evolução 556. 

 

Portanto, o recurso aos capitais privados configurou uma solução 

adequada, largamente consensual tanto no plano comunitário, como nacional, 

quer junto dos sectores público e privado, quer, ainda, das instituições 

financeiras, da indústria e dos cidadãos. Desde o início que a ponderação dos 

riscos inerentes ao modelo tradicional de financiamento provocou, do lado da 

Comissão, o apelo insistente aos Estados para mobilizarem o investimento 

privado, sublinhando que, em termos de rendibilidade financeira, os projectos 

eram suficientemente atractivos para a iniciativa privada557  

 
A nível nacional, as opiniões públicas mostraram-se claramente favoráveis 

à associação financeira público-privada558, não só por influência da orientação 

de política económica dominante e do novo figurino de relacionamento entre 

ambos os sectores, mas também porque se tratava de projectos essenciais à 

consolidação do projecto europeu e ao bem-estar dos cidadãos.  

 

Donde o acolhimento entusiasta de parcerias entre as esferas pública e 

privada, assentes no aproveitamento das melhores capacidades de cada um 

dos sectores, conjugando o espírito empreendedor e a melhor capacidade de 

gestão de riscos da iniciativa privada com a defesa do interesse público e dos 

                                                 
556 Cf., Jean Arnold Vinois, Après les Conseils Européens de Bruxelles, de Corfou et d’Essen quelles 
perspectives pour le réseau transeuropéen de transport?, ob. cit., pp.90 e ss. 
557 Segundo as Conclusões finais do CE de Bruxelas, de Dezembro de 1993, o incentivo à associação 
dos investidores privados aos projectos de interesse europeu em matéria de RTE’s constituiu uma função 
essencial da Comunidade, sobretudo através da redução dos riscos financeiros. Também o Livro Branco 
da Comissão sublinhou a conveniência em conjugar os capitais públicos e privados para o respectivo 
financiamento mediante a criação das condições necessárias ao funcionamento de um verdadeiro 
partenariado público-privado. Ainda o Grupo Christophersen, no âmbito das respectivas competências, 
recomendou igualmente que fosse favorecida a participação do sector privado, passando a parceria a ser 
um critério de elegibilidade dos projectos prioritários. E, em 1994 o CE de Essen preconizou ainda a 
criação de “agências de projecto”, com a associação de operadores públicos e privados numa 
antecipação de “joint-ventures” que o registo evolutivo das formas de concretização das PPP’s veio 
consagrar já nos finais da década no Reino Unido, apelando à realização de “montagens financeiras 
imaginativas”. 
558 Segundo sondagens da altura, os cidadãos achavam que as infraestruturas europeias deviam ser 
financiadas em conjunto pelos Estados e pelo sector privado, em vez de inteiramente suportadas pelo 
sector público. Tratou-se de uma solução que havia acolhido o apoio dos peritos independentes do ECIS 
e correspondido a uma solução acarinhada pelos cidadãos europeus segundo as sondagens conduzidas 
pela Harris Research para o European Business Monitor. 
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benefícios socio-económicos a longo prazo, inerentes à actuação do universo 

público559. 

 

Uma associação que envolveu uma mudança sintomática nos planos 

jurídico e financeiro, fomentando novos quadros legais e uma aceitação 

progressiva de práticas de financiamento mais flexíveis. 

 

A tónica posta no apelo ao financiamento privado inspirou-se num 

conjunto de vantagens em que avultavam a diminuição da pressão sobre os 

orçamentos públicos e o nível da dívida pública; a contribuição para o aumento 

e a aceleração da oferta de novas infraestruturas e a modernização dos 

equipamentos existentes mediante a disponibilização de recursos adicionais; a 

maior eficácia tanto na fase de construção, como de exploração dos projectos; 

o favorecimento da concorrência quer entre os sectores público e privado, quer 

no contexto dos agentes privados; e, ainda, um melhor conhecimento do 

mercado e uma resposta mais adequada às necessidades dos utilizadores560. 

 

Embora com efeitos sobre os orçamentos públicos, os financiamentos 

foram remunerados essencialmente através das receitas geradas pelos 

projectos, implicando que os riscos ligados à participação financeira fossem 

suportados pelos próprios investidores privados e não cobertos pelo Estado561.  

                                                 
559 Como refere Jean-Arnold Vinois, Après les Conseils Européens de Bruxelles, de Corfou et d’Essen. 
Quelles perspectives pour le réseau transeuropéen de transport? ob. cit., pp.95 e ss., em relação à 
valência comunitária, as restrições do orçamento europeu justificaram que a tónica se tenha centrado, 
essencialmente, na maximização dos instrumentos financeiros, antigos e recém-casados, mais do que no 
reforço das verbas. Neste contexto, inscreveram-se o FEDER e o Fundo de Coesão dentro do esquema 
de funcionamento consagrado pelos respectivos regulamentos Por seu turno, no que concerne à 
contribuição do BEI, além da disponibilização da importante capacidade financeira, firmada no reforço da 
concessão de empréstimos a longo prazo, o Banco propôs-se igualmente aperfeiçoar o quadro financeiro 
dos projectos através de condições de pré-financiamento e de reembolso adaptadas ao ciclo dos 
investimentos, financiar estudos prévios, desenvolvendo uma engenharia financeira de partilha dos riscos 
com outros investidores, e mobilizar outras fontes bancárias para a constituição de montagens eficazes. 
De igual modo canalizaram-se também para as RTE’s o mecanismo de Edimburgo, com um pacote 
financeiro significativo, o recém instituído FEI para garantia de empréstimos e, residualmente, o 
mecanismo do EEE. Por fim, foi ainda consignada uma percentagem dos recursos do programa PHARE a 
investimentos em projectos infraestruturais de RTE-T e equipamentos nos PECO’s. No conjunto, tratou-se 
de montantes consideráveis, embora insuficientes, para satisfazer, num tempo razoável, as necessidades 
de investimento. O apoio comunitário podia assumir as formas de co-financiamento de estudos, 
bonificação de juros nos empréstimos concedidos pelo BEI, contribuição para os prémios de garantias de 
empréstimos do FEI e de outros estabelecimentos financeiros, subsídios directos aos investimentos e, se 
necessário, a combinação deste leque de auxílios. 
560 Cf., ECIS Expert Group on Private Financing, Making it happen: building and financing TEN’s, 
December 1994. 
561 Desde o CE de Bruxelas que o sector privado havia manifestado a vontade de participar na concepção 
e execução dos projectos, contribuindo com uma abordagem mais económica e, sobretudo, aceitando 
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Afinal, configurando uma montagem financeira em “project finance”, as 

RTE’s introduziram um elevado grau de sofisticação no modelo de 

financiamento das infraestruturas por comparação aos esquemas tradicionais 

utilizados pelo sector público. 

 

Neste quadro, enquanto o sector privado se concentrou na rendibilidade 

financeira dos projectos, o sector público teve naturalmente uma visão mais 

ampla em matéria de viabilidade económica, considerando os efeitos externos 

assinaláveis de cada projecto infraestrutural. Talhada à medida de cada 

projecto, a participação pública sofreu adaptações em razão da respectiva 

especificidade, sendo que, para os projectos não viáveis em termos 

financeiros, aceitou-se a prestação de subsídios para ultrapassar o limiar de 

rendibilidade. 

 
3.2.4. Balanço e Perspectivas 

 
O lançamento das RTE’s representou não só um teste à capacidade 

comunitária para contrariar o declínio do investimento público no plano das 

infraestruturas e à Europa para superar o défice de desenvolvimento, mas 

também uma prova a um novo modelo de parceria duradoura entre o sector 

privado, as autoridades públicas nacionais e as autoridades europeias, assente 

em uma nova forma de gestão e financiamento562.  

 

Nesta medida, sufragamos a posição que vê nas Redes uma aposta 

política de grande arrojo e indesmentível visão estratégica, cuja concretização 

implicou uma profunda mudança de mentalidades e constituiu um verdadeiro 

laboratório de novos processos de financiamento. 

 

                                                                                                                                               
suportar os riscos directamente associados a essa participação, uma distribuição e partilha que 
constituíram elementos nucleares. Assim, o financiamento privado requereu uma genuína partilha de 
risco, impondo o cumprimento de algumas condições: a presença da participação privada desde o 
arranque dos projectos para permitir um nível adequado de intervenção quanto aos aspectos técnicos e 
financeiros; a transparência dessa participação para garantir o respeito das normas de concorrência; o 
controlo efectuado pelo sector público; a orientação dos regimes de financiamento para a participação 
privada, tornando-se o sector público um parceiro; e, ainda, a criação de condições para a constituição de 
consórcios entre os grupos privados. Cf., Redes Transeuropeias, Relatório do Grupo de Representantes 
Pessoais dos Chefes de Estado e de Governo, ob. cit. 
562 Cf., PwC, The Trans-European transport network: from aspiration to reality, London, 2005. 
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E, ao mesmo tempo que as RTE’s tinham de avançar e ser coroadas de 

sucesso563, também a primeira experiência de parceria entre os sectores 

público e privado sob o estímulo da Comissão não podia deixar de se saldar 

por um resultado desencorajador, sobretudo quando a nova abordagem 

constituía já uma prática natural para alguns Estados europeus e começava 

mesmo a ganhar uma implantação crescente em praticamente todo o mundo, 

merecendo o incentivo de várias Organizações Internacionais.  

 

3.3. As Parcerias Público-Privadas e os Mercados Públicos 
 

3.3.1. Enquadramento  
 

Na primeira metade da década de noventa, o alastramento da abordagem 

PPP à própria UE e aos Estados membros confrontou a Comissão com a 

geração de um segmento inovador de contratação pública que, no âmbito do 

mercado interno, se entrecruzou com a regulamentação dos mercados públicos 

e a gestão delegada, assumindo diferentes figurinos contratuais. 

  

Então, a metodologia PPP correspondia a um conceito corrente mas sem 

correspondência em um esquema jurídico único, fruto da grande diversidade de 

práticas movidas pelo mesmo propósito de facilitar e promover a participação 

do sector privado na provisão de infraestruturas e serviços públicos. Uma 

diversidade que importava não condicionar, sendo pouco provável, porventura 

pouco recomendável, a uniformização dos esquemas jurídicos para plasmar 

este tipo de associação dos universos público e privado.  

 

Daí a hesitação da Comissão europeia, dividida entre a definição de um 

enquadramento normativo específico de direito comunitário e o reconhecimento 

de autonomia aos Estados para desenvolverem iniciativas PPP à luz do 

respectivo ordenamento legal. Uma questão controversa visto que, se uma 

acção dogmática do Executivo europeu, traduzida na definição de um conceito 

e de um regime comuns, era constrangedora da acção dos parceiros europeus, 

                                                 
563 Para o balanço das RTE, de assinalar as análises dos Relatórios de Actividades do BEI. 
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a ausência de uma disciplina europeia não deixava de poder ser igualmente 

fonte de perturbação do normal funcionamento do mercado interno. 

 

Por isso, oscilando entre as duas alternativas, a Comissão, seguindo as 

recomendações do Grupo Kinnock564, prescindindo da criação de um instituto 

de direito comunitário, centrou-se antes na clarificação da regulamentação da 

contratação pública565. E, assim, traçou o rumo que tem mantido até á 

actualidade nesta matéria. 

 
3.3.2. Os Primeiros Passos 

 
A afirmação e o desenvolvimento da contratação pública ao nível 

comunitário acompanharam sempre alguns dos avanços mais importantes e 

decisivos da integração económica europeia566: primeiro, a criação do mercado 

comum e, posteriormente, o lançamento do mercado interno567. 

 

                                                 
564 Cf., Communication from the Commission on the PPP’s in TEN-T: Kinnock Report, 1996, em que o 
Grupo, com a experiência britânica como referência e sob as pressões suscitadas pelo impasse ao nível 
da implementação das RTE-T, fez a apologia das PPP’S, conferindo-lhes a natureza de “prioridade 
indeclinável” para a superação dos constrangimentos de financiamento e, assim, acelerarem a realização 
das redes.  
565 À data, era já às regras europeias dos contratos públicos, praticamente as únicas do ordenamento 
comunitário a cobrir as relações entre as autoridades públicas e as empresas privadas, que o Executivo 
comunitário recorreu para regular as PPP’s, procurando assegurar o respeito dos objectivos do mercado 
interno e das normas de concorrência. 
566 Cf., J. Mª Fernández, Los Procedimientos de Adjudicación de los Contratos Públicos de Obras, de 
Suministros y de Servicios en la Unión Europea, Barcelona, Editorial Bosch, 2005, pp. 72 e ss. 
567 Como assinala Paul Lignières, Les Partenariats Public-Privés, 1ª ed., ob. cit., pp. 163 e ss., nos anos 
setenta, o arranque do mercado comum e a garantia da observância do quarteto das liberdades de 
circulação tinham justificado as Directivas nº71/305/CEE, JO L 185, de 16 de Agosto de 1971, sobre a 
adjudicação dos contratos de obra pública, e nº 77/62/CEE, JO L 13, de 15 de Janeiro de 1977, sobre a 
adjudicação de contrato de fornecimento. Tratou-se de diplomas em que a Comunidade sublinhou a 
particular importância de assegurar o cumprimento de princípios fundamentais como a não discriminação 
em razão da nacionalidade e as regras da transparência, proporcionalidade e reconhecimento mútuo. 
Mais tarde, na segunda metade da década de oitenta, o impulso do programa do mercado interno 
desencadeou a publicação de um importante pacote estruturado de medidas – ao imperativo do Livro 
Branco acresceram o Vade-mecum da Comissão sobre os contratos públicos na Comunidade, a Decisão 
nº 87/565/CEE do Conselho, sobre as aquisições do sector público, os Relatórios Cecchini e Sutherland, 
bem como o Documento da Comissão sobre a abertura da contratação pública à competência comunitária 
–, na certeza de que a liberalização progressiva dos contratos públicos exigia a coordenação dos 
processos de adjudicação. Foi a altura da aprovação das “directivas clássicas” para regular a 
coordenação dos processos de adjudicação dos contratos públicos de serviços, fornecimento e obras 
pública – Directiva nº 92/50/CEE, sobre a coordenação dos procedimentos de adjudicação dos contratos 
públicos de serviços, JO L 209, de 24 de Julho de 1992; Directiva nº 93/36/CEE, relativa à coordenação 
dos processos de adjudicação de contratos públicos de fornecimento, JO L 199, de 9 de Agosto de 1993; 
Directiva nº 93/37/CEE, sobre a coordenação dos processos de adjudicação dos contratos públicos de 
empreitada de obras públicas, JO L199, de 9 de Agosto de 1993 –, tendo logo aí sido evidente o propósito 
do legislador comunitário de vir a promover, a prazo, a criação de um corpo jurídico único e coerente em 
matéria adjudicatória.  
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Deste modo, apesar da concessão ser o instituto privilegiado para plasmar 

projectos PPP, o clima de aparente indiferença comunitária em relação à 

concessão de serviços públicos568 levou a que tenha sido às “directivas 

clássicas”569 que a Comissão recorreu em primeira instância570. Esteve em 

causa um exercício complexo, que fez ressaltar a particular dificuldade em 

garantir quer a certeza e segurança das relações jurídicas, quer a confiança 

das relações financeiras571, não tardando em ser responsabilizado pelo fraco 

incentivo para o lançamento e funcionamento de parcerias, motivando um clima 

de tensão no relacionamento das PPP’s com as regras comunitárias de 

contratação pública572. 
. 

Todavia, a Comissão continuou ainda assim a manter e justificar a 

associação das PPP’s às regras dos mercados públicos com o argumento de 

que as parcerias encerravam desafios económicos comparáveis, constituindo a 

utilização destas regras e procedimentos a garantia do respeito da 

concorrência pelos operadores económicos573. No entanto, o próprio Executivo 

comunitário não deixou de reconhecer que, se a cooperação entre as 

autoridades públicas e o sector privado se regia em certas situações pelas 

directivas dos mercados públicos, casos havia, porém, que escapavam ao seu 

campo de aplicação574.  

                                                 
568 Como defende Maria João Estorninho, Direito Europeu dos Contratos Públicos – Um Olhar Português, 
ob. cit., p. 91, uma das principais razões desta postura radicou nas próprias divergências existentes entre 
os modelos nacionais. Um contexto, em que surgia uma tradicional oposição entre os países onde a 
investidura dos parceiros privados encarregados da exploração do serviço público se faz sobretudo por 
via unilateral e aqueles onde se opta pela via contratual. 
569 Cf., Michei Lafitte, Les Partenariats Public-Privés. Une clé pour l’investissement public en France, Rev. 
Banque, pp.18 e ss.; Xavier Bezançon, Laurent Deruy, Roger Fiszelson e Marc Fornacciari, Les nouveaux 
contrats de partenariat public-privé, ob. cit., pp.90 e ss. 
570 Sobre a justificação da extensão às concessões das regras até então reservadas aos mercados 
públicos, François Llorens, La coordination des procédures de passation des marchés publiques des 
travaux, RMC nº 332, 1989, pp. 587 e ss. 
571 Sobre a confiança dos operadores privados nas autoridades públicas, na sua boa fé e capacidade para 
criar um contexto propício ao sucesso do empreendimento e, bem assim, na vontade de não modificar as 
regras-do- jogo, Paul Lignières, Les Partenariats Public-Privé, 1ª ed., ob. cit.,  pp.10 e 117 e ss.   
572 Cf., S. Arrowsmith, Public Private Partnerships and the European Procurement Rules: EU Policies in 
Conflit, CMLR nº 2, 2000, pp. 709 e ss. Assim, ao assentarem no incentivo a “competition in the market”, 
as regras relativas aos mercados públicos não se mostravam adequadas às práticas de PPP, de 
“competition for the market”, em que, uma vez escolhido o parceiro privado e celebrado o contrato, é de 
negociação permanente que se pautam as relações entre os co-contratante. 
573 Como assinala Paul Lignières, Les Partenariats Public-Privés, 1ª ed., ob.cit., pp.160 e ss.:“La 
Commission européenne a souligné pourquoi il était nécessaire de faire le lien entre les règles applicables 
aux marchés publics et les PPP. Le principal élément avancé par la Commission est à caractère 
économique : les contrats de concession et les autres formes de PPP représentent un enjeu économique 
comparable aux marchés publics“.  
574 Apenas a Directiva nº 93/37/CE, de 14 de Junho, compreendia a concessão de empreitada de obra 
pública, caracterizada pela atribuição ao concessionário do direito de exploração da obra realizada, como 
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Por isso, a partir da segunda metade da década, perante a explosão de 

iniciativas PPP à escala dos Estados membros, a afirmação inequívoca das 

metodologia como o esquema de financiamento das RTE’s, a pressão do 

sector privado e a intervenção das demais instituições e órgãos comunitários, a 

Comissão propôs-se atender às necessidades específicas das parcerias, 

lançando mão, avisadamente, de livros verdes e comunicações interpretativas 

de modo a aproveitar estes instrumentos da “soft law” comunitária575 para 

suscitar reflexões e debates tanto junto dos cidadãos europeus, empresas e 

sectores profissionais, como ao nível institucional576. 

 
Contudo, em 1996, o Livro Verde sobre “A Contratação Pública na União 

Europeia: Reflexões para o Futuro”577578 não permitiu a identificação de novas 

pistas sobre a forma como a União ia passar a lidar com as PPP579. 
 

                                                                                                                                               
contrapartida da respectiva construção. A presença do risco de exploração ligado ao investimento 
realizado era determinante e implicava a transferência da responsabilidade do concedente para o 
concessionário. 
575 A posição de Francis Snyder, Soft Law and Institutional Practice in the European Community, in: The 
Construction of Europe – Essays in Honour of Emile Noël, ob. cit., pp.197 e ss., para quem se trata de “A 
new type of quasi-legal act, it signalled the adoption by the Commission of a new strategy for completing 
the internal market.The judgement by the Court of Justice established the principle of “mutual recognition”. 
The efforts of the Commission were henceforth devoted mainly to ensuring regulatory competition. This 
strategy was consolidated and increasing use of soft law announced, by the Commission’s White Paper in 
1985. During the last decade, Community institutions have resorted to soft law with increasing frequency. 
This trend represents in part a predictable feature of administrative development, in part a comprehensible 
response to institutional inertia, and a part a questionable attempt to circumvent or avoid the implications 
to failers to reach political agreement”. No mesmo sentido, Ana Maria Guerra Martins, A emergência de 
um novo direito comunitário da concorrência – as concessões de serviços públicos, Bol. FDUL, Coimbra, 
Coimbra Editora, 2002, pp. 794 e ss., que, sobre o valor das comunicações da Comissão, matéria algo 
controversa, sublinha a existência de um certo consenso mais político do que jurídico, sem que isso seja 
porém sinónimo de uma total ausência de efeitos jurídicos. Assim, as comunicações interpretativas da 
Comissão têm como objectivo informar e esclarecer os operadores económicos sobre os princípios e as 
regras de direito originário e derivado fixadas pela jurisprudência do Tribunal, decorrendo de aqui que a 
“soft law” não pode, em caso algum, contrariar o direito. No entanto, vinculam o próprio Executivo 
comunitário que, tendo em conta o princípio da segurança jurídica, não há-de afastar-se dos princípios 
nelas enunciados, embora podendo, em futura comunicação, alterar os termos da anterior. 
576 Um tipo de documentos considerado indispensável para o acompanhamento da evolução das políticas 
e das normas legais e correspondente impacto. 
577 Cf., COM (96) 583 final, de 27 de Novembro de 1996.  
578 Como sublinha, Alberto Massera, Il Partenariato Pubblico-Privato e il Diritto Europeo degli Appalti, 
RIDPC, 5/2005, pp.1202 e ss, o Livro Verde centrou-se essencialmente na coerência difusa do quadro 
jurídico-comunitário em matéria de contratação pública, fruto da deficiente transposição das directivas (ou 
mesmo, da ausência de transposição) e respectiva aplicação, bem como do reduzido impacto económico 
da política europeia dos mercados públicos. Como salienta Cláudia Viana, Os Princípios Comunitários na 
Contratação Pública, Coimbra, Coimbra Editora, 2007, p. 339, à data apenas três Estados membros 
haviam transposto integralmente todas as directivas; por outro lado, existia a necessidade de explicar e 
clarificar algumas das regras aplicáveis. 
579 Como sustenta, Richard Wainwright, Marchés Publics – Refonte des Directives, RMC et UE nº 449, 
2001, pp. 394 e ss., apesar da consulta sem precedentes que envolveu, o Livro Verde foi marcado pela 
ausência de uma verdadeira reflexão sobre a evolução dos mercados e dos procedimentos contratuais 
em prática na Europa, sobretudo, no quadro da associação público-privada para a provisão de 
infraestruturas e a prestação de serviços públicos. 
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Então, só mesmo a situação de impasse com que se confrontou a 

implementação das RTE’s é que forçou uma alusão, meramente adjacente, à 

questão das parcerias entre os sectores público e privado580. Tratou-se de uma 

lacuna assinalada pelo CESE, cujo Parecer581, apesar de não vinculativo, não 

deixou de revisitar velhas reivindicações, nomeadamente, a criação de um 

enquadramento jurídico específico, favorável às parcerias, bem como a 

realização de um estudo sobre os modelos de parceria desenvolvidos pelos 

Estados membros. 
 

Porém, logo em 1998, a Comissão, no âmbito das propostas para 

reactivar a política europeia de contratos públicos através do aproveitamento 

dos mecanismos existentes e a definição de novos rumos582583, ao assumir que 

o direito comunitário dos mercados públicos se encontrava em expansão584, 

previu a subordinação da concessão de serviços públicos às directivas dos 

mercados públicos, se bem que com um regime mais flexível do que a 

concessão de obras públicas585.  

 

A par desta medida, comprometeu-se igualmente a instituir um 

enquadramento jurídico que, sem entravar o desenvolvimento dos diferentes 

modelos nacionais de parceria lançados pelos Estados membros, assegurava o 

respeito das regras de concorrência e dos princípios fundamentais do 

Tratado586.  

                                                 
580 Cf., Livro Verde, pp. 35 e ss. 
581 Cf., JO C 287, de 22 de Setembro de 1997. 
582 Para concretização do Livro Verde, a Comissão apresentou o Livro Branco “Os Contratos Públicos na 
União Europeia”, COM (1998) 143 final, de 11 de Março de 1998. 
583 Em termos específicos, no pacote de medidas anunciadas ficou evidente a prioridade em privilegiar a 
estabilidade do quadro normativo dos mercados públicos, a confiança no sistema e a promoção da 
respectiva eficiência como valores fundamentais da reordenação da política comunitária, um imperativo 
resultante do carácter nuclear dos contratos públicos a nível comunitário, responsáveis por 11% de PIB, 
valor que as PPP’s fariam certamente subir. Cf., COM (98) 143, de 11 de Março de 1998 –, em que se 
inscreviam, entre outras, a renacionalização de algumas regras, a simplificação dos normativos e a 
flexibilização dos procedimentos de adjudicação. Um quadro em que a Comissão reiterou a importância 
do diálogo concorrencial. 
584 Subscrevemos a posição de Paul Lignières, Partenariats Public-Privés, 2ª ed., ob. cit., p.159, quando 
afirma que “le champ d’application matériel et organique de ce droit est plus large que celui du droit 
d’origine nationale équivalent. Ainsi, le critère organique  permet de faire entrer dans le champ 
d’application des directives “marchés“ des entités qui, sous l’empire du droit national traditionnel, 
échappaient à la réglementation des marchés. Par ailleurs, le droit communautaire des marchés publics 
s’applique à des contrats qui n’étaient antérieurement pas soumis au régime de la commande publique“. 
585 Sobre a “saga” da concessão de serviço público em direito comunitário: cf., C. Bréchon-Moulènes, F. 
Llorens, M. Blazex, G. Guisolphe, J-B. Auby e P. Devolvé, La Concession de service public face au droit 
communautaire, Paris, Sirey, 1992. 
586 Neste particular, tratou-se de novo do acolhimento de recomendações do Relatório Kinnock. 
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Assim, visou atingir um leque de objectivos através de um processo 

legislativo binário: num primeiro momento, por via de uma comunicação 

interpretativa, eram identificadas as regras e os princípios aplicáveis às 

concessões e ao exame das formas de parceria entre os sectores público e 

privado, aquilatando da respectiva compatibilização com a disciplina dos 

contratos públicos e das regras do Tratado; e, num segundo momento, tinha 

início um processo legislativo que, conducente à alteração das directivas 

vigentes, abrangia todos os tipos de concessão e introduzia o diálogo 

concorrencial como um procedimento adjudicatório pré-contratual. 

 

3.3.3. A Comunicação Interpretativa de 2000 e a “Mudança de 
Rumo” 

 

Em 2000, a Comissão, que acompanhou o movimento de redescoberta 

das concessões encetado pelos Estados membros desde o início dos anos 

oitenta587, apresentou uma Comunicação Interpretativa com o propósito de 

                                                 
587 Cf., Pedro Gonçalves, A Concessão de Serviços Públicos, ob. cit., p.8. Segundo a Doutrina, 
historicamente, em alguns Estados membros as concessões tinham constituído um instrumento ao 
serviço da realização e do financiamento de grandes obras infraestruturais. No entanto, ultrapassada a 
fase de ouro das concessões, essencialmente centrada no último quartel do século XIX e nas primeiras 
décadas do século XX, assistiu-se de forma generalizada à regressão da participação do sector privado 
no financiamento dos investimentos públicos, com os Estados a privilegiarem a realização e a gestão 
directa dos equipamentos e dos serviços públicos para a satisfação das necessidades colectivas. Então, 
perante o desenvolvimento da Administração de prestações, a Administração pública passou a assumir o 
encargo de proporcionar aos cidadãos, através dos seus próprios meios, a satisfação directa de 
necessidades nos mais diversos sectores. Numa época de responsabilidade administrativa máxima, à 
Administração pública não se pedia que garantisse a satisfação de certas necessidades colectivas, mas 
antes que chamasse a si o encargo ou a responsabilidade de exercer as actividades que o faziam. Neste 
quadro, a concessão como instrumento de colaboração entre os sectores público e privado tinha perdido 
espaço e influência. Todavia, no final dos anos setenta e início da década de oitenta, a reacção à 
hipertrofia do sector público arrastou consigo a diminuição do papel económico e social do Estado, 
incluindo a amplitude da intervenção de uma Administração pública que se havia tornado 
verdadeiramente tentacular sobre a sociedade civil e o indivíduo. E, nesta medida, a redução da 
dimensão do sector público ganhou foros de objectivo programático da generalidade dos Governos. 
Nestes termos, na década de oitenta assistiu-se ao surgimento das teses neo-liberais e a um processo de 
liberalização e de privatização das economias europeias, com a transferência da responsabilidade pela 
execução das actividades económicas, antes prosseguidas pelos Estados, para a esfera privada, 
continuando o Estado a assumir a responsabilidade por garantir a prossecução do interesse público Num 
cenário de desmantelamento dos serviços públicos tradicionais, com alguma doutrina a falar já na crise da 
concessão, o novo ciclo das práticas concessórias a que passou a assistir entre os parceiros da UE 
parece corresponder à possibilidade de os Estados se comprometerem com fins sociais sem, no entanto, 
terem de realizar os investimentos indispensáveis, permitindo aos países do “clube” euro garantir o 
cumprimento da disciplina orçamental imposta pelos critérios de Maastricht e mantida pelo PEC, e aos 
países de tradição jurídica anglo-saxónica assegurar a observância da mecânica de funcionamento da 
ordem jurídico-económica do sector público. Daí que nos últimos anos tenha começado a assistir-se à 
redescoberta da concessão, ao verdadeiro ressurgimento desta figura, com os poderes públicos a 
almejarem o benefício da associação a operadores privados tanto por motivos financeiros, como pela 
assimilação da eficiência operacional do sector privado. No mesmo sentido, Marçal Justen Filho, As 
Diversas Configurações da Concessão de Serviço Público, RDPE nº 1, Jan/Fev/Mar, 2003, pp. 95 e ss. 
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esclarecer os operadores económicos sobre as muitas dúvidas existentes 

perante a diversidade de formas de cooperação entre as entidades públicas e 

as empresas a que os Estados recorrem com cada vez maior frequência. 

  

E, assim, mostrou-se sensível também ao ressurgimento desta técnica de 

gestão de serviços públicos como a forma privilegiada de enquadrar parcerias 

entre as autoridades públicas e os operadores privados588. 

 
Medida de indiscutível valia, a Comunicação representou o primeiro passo 

de um processo que havia de culminar na elaboração de uma directiva 

europeia sobre as concessões, acabando com ambiguidades jurídicas e, 

sobretudo, possibilitando a harmonização das legislações nacionais que 

acolhiam de forma substancialmente diferenciada as concessões e as PPP, 

com as repercussões inerentes em termos de falta de confiança e de 

imprevisibilidade para os operadores privados.  

 

Deste modo, de uma forma absolutamente inovadora, a Comunicação, 

bebendo a influência da experiência da PFI britânica589 e fazendo o 

contraponto entre o contrato de empreitada e a concessão de obra pública, 

identificou a atribuição do direito de exploração da obra ao concessionário, 

inerente à transferência da responsabilidade e risco de exploração ligada ao 

investimento realizado ou aos capitais investidos, incluindo os aspectos 

técnicos, financeiros e de gestão da obra, como a conditio sine qua non da 

figura, não necessariamente a cobrança de taxas aos utentes, abrindo portanto 

a possibilidade de ser acompanhada, ou não, de um preço590.  

 

                                                 
588 Cf JO C 121, de 29 Abril de 2000, em que incorporou os imensos contributos dos sectores 
profissionais envolvidos, um facto claramente ilustrador da genuína receptividade tributada à estratégia 
comunitária de associação dessas estruturas. Sobre a Comunicação Interpretativa de 2000, Joel Arnauld, 
Le texte définitif de la communication tnterptrétative de la Commission européenne sur les concessions en 
droit communautaire, RFDA nº5, 2000, pp. 1016 e ss.; A. Mattera, La communication interprétative de la 
Commission sur les concessions de service d’utilité publique: un instrument de transparence et de 
libéralisation, RDUE nº 1, 2000, pp. 306 e ss. 
589 Trata-se da modalidade “Services sold to the public sector”, como demonstra Stéphane Braconnier, 
Les contrats de private finance initiative. Réflexions sur la dynamique contractuelle dans les partenariats 
public-privé, ob. cit., pp. 58 e ss. 
590 Neste sentido, Maria João Estorninho, Direito Europeu dos Contratos Públicos – Um Olhar Português, 
ob. cit., 93 e ss. 
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Nos termos da Comunicação, o risco de exploração assumido pelo 

concessionário afirmou-se como o critério distintivo determinante, prevendo-se 

a hipótese de o Estado suportar parcialmente o custo de exploração da 

concessão a fim de reduzir o preço a pagar pelo utilizador. 

 

Idêntico o raciocínio em relação à concessão de serviço e ao contrato de 

serviço público, apesar de a Directiva nº 92/50/CEE, ao invés da directiva de 

empreitada, não haver previsto qualquer noção de concessão de serviços591. 
Por isso, seguindo o mesmo critério, estava-se perante uma concessão de 

serviço quando o operador suportava os riscos ligados à exploração do serviço, 

constituindo a contrapartida das obras a efectuar quer unicamente o direito de 

exploração do serviço, quer esse direito acompanhado do pagamento de uma 

renda. 

 

Por outro lado, em matéria de adjudicação, a Comunicação foi clara ainda 

quanto à subordinação das concessões ao mesmo elenco de regras e 

princípios aplicáveis aos contratos públicos – a não discriminação em razão da 

nacionalidade, a transparência; a proporcionalidade e o reconhecimento mútuo 

–, definidos e precisados por uma jurisprudência abundante em matéria de 

liberdades de circulação e de aí em diante igualmente extensiva às 

concessões592593. 

 

Porém, não obstante o inegável interesse, a densidade da mensagem 

permitiu questionar se a Comunicação podia reclamar os louros de haver 

clarificado a situação, ou, bem pelo contrário, se tinha contribuído antes para 

                                                 
591 Cf., JO L 209, de 24 de Julho de 1992. 
592 Quanto e alguns dos principais Acórdãos do TJCE sobre a matéria: cf., Paul Lignières, Partenariats 
Public-Privés, 2ª ed., ob. cit., pp.159 e ss. 
593 Como defende J. Mª Fernandez Astudillo, Los Procedimientos de Adjudicación de los Contratos 
Públicos de Obras, de Suministros y de Servicios en la Unión Europea, ob. cit., pp.80 e ss., ao abordar de 
forma expressa a concessão de serviço público, a Comunicação Interpretativa retomou a questão na base 
do diferendo entre a Comissão e o Conselho gerado a propósito da elaboração do Directiva nº 92/50/CEE, 
quando o Executivo comunitário havia incluído a concessão de serviços públicos no âmbito de aplicação 
da directiva em debate, com um regime análogo ao da concessão de obra. Contudo, à data, perante as 
diferenças significativas entre os Estados membros sobre a delegação de poderes em matéria de serviços 
públicos, que podiam supor um importante desequilíbrio em relação à abertura dos respectivos mercados, 
o Conselho tinha eliminado pura e simplesmente tal referência, fazendo estalar a polémica com a 
Comissão, cuja argumentação veio a merecer o apoio do TJCE. No mesmo sentido, Ana Maria Guerra 
Martins, A emergência de um novo direito comunitário da concorrência – as concessões de serviços 
públicos, ob. cit., pp. 88 e ss. 
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reforçar essa mesma complexidade. Contudo, um ano depois, o CESE, em 

consulta do Conselho sobre “O Reforço do Direito das Concessões e dos 

Contratos de Parceria entre os Sectores Público e Privado (PPP)”, aprovou um 

parecer consonante quer com as propostas de lei-quadro da CNUDCI594, quer 

com as orientações aventadas pela Comissão na referida Comunicação 

Interpretativa de 2000595.  

 

Parecer que consagrou um apelo idêntico à elaboração de uma directiva 

específica para as concessões, com o intuito de acabar em definitivo com o 

clima de confusão e incoerência resultante quer da aplicação das directivas 

europeias de contratação pública, norteadas pelo propósito de garantir a 

concorrência, mas comprovadamente inadequadas às PPP’s, quer da diferença 

dos regimes jurídicos dos contratos de concessão nos Estados membros.  

 

Na verdade, a particular atractividade das PPP’s para explorar o potencial 

oferecido por este esquema de cooperação entre os universos público e 

privado, assegurando o financiamento, concepção, construção, manutenção, 

renovação e gestão de infraestruturas económicas e sociais, só dificilmente 

podia conformar-se com os quadros normativos existentes e, no limite, com a 

ausência de uma estrutura legal específica. 

 

O Parecer, cuja inteligibilidade merece um realce especial – sobretudo, 

quando confrontado com a densidade da Comunicação que se intitulava 

interpretativa e pretendia ser clarificadora –, subscreveu no essencial as 

propostas do Grupo Kinnock. Deste modo, mal-grado a ausência de valor 

vinculativo, acabou por constituir um verdadeiro documento de estratégia que 

assumiu a criação de um direito comunitário das concessões como objectivo 

nuclear.  

 

 

 

 

                                                 
594 Cf., Loi  type sur la passation de marchés de biens, de travaux et de services de 15 de Junho de 1994. 
595 Cf., Parecer 2001/C 14/19, de 16 de Janeiro de 2001. 
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3.3.4. Os Marcos Recentes   
 
Em Março de 2004, depois de um processo legislativo particularmente 

longo e turbulento, foi adoptada a Directiva nº 2004/18/CE596 que associou, à 

codificação das três “directivas clássicas”, a tão ansiada distinção entre os 

vários tipos de contratos públicos e de concessão, bem como o leque de 

princípios e regras a observar nos processos de adjudicação597598. Assim, esta 

directiva representou o início de um novo ciclo da contratação pública 

comunitária, tornado possível com o acolhimento das inovações propostas pela 

Comunicação Interpretativa de 2000599. 

 

Uma directiva que conferiu um particular destaque ao diálogo 

concorrencial, já conhecido das “directivas clássicas”, introduzindo-o como uma 

faculdade das entidades adjudicantes para os contratos particularmente 

complexos600, havendo assim beneficiado de forma significativa a contratação 

PPP ao permitir a participação de vários concorrentes na configuração da 

solução mais adequada consideradas as necessidades expressas pela 

entidade pública contratante601602.  

                                                 
596 Cf., JO L 134, de 30 de Abril de 2004. 
597Cf., Santiago Gonzáles Varas Ibañez, La reforma de las directivas comunitarias de contratación pública, 
RDCE nº 13, 2004, pp. 961 e ss. 
598 Da mesma data a Directiva nº 2004/17CE, sobre a coordenação dos procedimentos de adjudicação de 
contratos nos sectores da água, energia, transportes e serviços postais: /antigos excluídos, agora 
especiais). 
599 No que respeita à concessão de serviços, trata-se de uma orientação de aplaudir por várias razões: 
por um lado, pela importância económica dos contratos de concessão de serviços públicos, que não se 
compadeceria com a circunstância de continuarem a gravitar à margem das preocupações do mercado 
interno e do princípio basilar da não discriminação em razão da nacionalidade; por outro, o próprio direito 
comunitário reclamava que fosse tido em conta um tipo contratual que sendo muito embora distinto de 
outros que haviam merecido tratamento, parecia suscitar problemas pré-contratuais semelhantes. Nesta 
medida, a elaboração de uma Comunicação Interpretativa começou de imediato a ganhar os contornos do 
meio mais adequado para impulsionar a criação de um quadro legal mínimo para regular as concessões à 
luz do direito comunitário. 
600 Como defende Alberto Massera, Il Partenariato Pubblico-Privato e il Diritto Europeo degli Appalti, ob. 
cit., p.1208, “Con la nuova procedura l’ordinamento comunitario ha voluto garantire alle amministrazioni, a 
determinate condizioni di trasparenza e parità di tratamento, la facoltà di avalersi con sistematicità della 
consulenza delle imprese nella formulazione dei contenuti prestazionali”. No mesmo sentido, Paul 
Lignières, Les Partenariats Public-Privés, ob. cit., 2ª ed, pp. 168 e ss. 
601Sempre que a entidade adjudicante não se encontre, objectivamente, em condições de definir os meios 
técnicos susceptíveis de responder às suas necessidades e objectivos, bem como quando não esteja em 
condições de organizar a estrutura jurídica e/ou financeira de um projecto, pode dar-se início ao diálogo 
concorrencial, como processo que permite o diálogo com os candidatos para o desenvolvimento de 
soluções mais aptas e adequadas. 
602 Para os concorrentes vencidos a solução consagrada não deixou de constituir uma fonte geradora de 
aumento de custos, em especial se não fossem salvaguardados os direitos de propriedade intelectual 
correspondentes aos respectivos projectos, como muito bem afirma Paul Lignières, Partenariats Public-
Privés, 2ª ed., ob. cit., p.120, “Les entreprises privées seront invitées à colaborer avec le secteur public 
uniquement si leurs droits de propriété intelectuelle sont préservés. Ces droits doivent être préservés 
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Apesar do avanço significativo representado pela Directiva nº 2004/18/CE, 

a manutenção do sentimento de inadequação do direito dos mercados públicos 

às PPP justificou a decisão da Comissão, em Abril do mesmo ano, de publicar 

o Livro Verde “Sobre as PPP’s e o Direito Comunitário em Matéria de Contratos 

Públicos e Concessões”603, em resposta à solicitação do PE. De novo, havia o 

intuito de desencadear um amplo e renovado debate com os agentes e os 

sectores profissionais envolvidos604, tendo no horizonte a possibilidade de 

apresentar uma proposta de directiva para regular de maneira homogénea as 

concessões e outras formas de cooperação entre os sectores público e 

privado, designadamente as PPP’s605.  

 

Então, a especial e alargada comunhão de interesses, nacionais e 

comunitário606, justificou uma nova reflexão sobre a melhor maneira de 

assegurar o desenvolvimento de PPP num cenário de concorrência eficaz e 

clareza jurídica607. 
 

Reconhecida a crise de identidade das PPP’s que, apesar da ampla 

difusão europeia e mundial, não dispunham de uma figura jurídica específica 

para acomodar os respectivos arranjos, justificando por isso o apelo a variados 

esquemas legais para concretizar este modelo de colaboração entre as 

entidades públicas e privadas, a Comissão, a fim de abranger as várias formas 

                                                                                                                                               
lorsque les solutions sont proposées à l’initiative d’un groupement ou en réponse à une consultation. Il faut 
également rappeler les critiques émises par des entreprises et des fédérations professionnelles visant des 
cas de non-respect des principes de propriété intellectuelle de la part des adjudicateur“. 
603 Cf., COM (2004) 327 final, de 30 de Abril de 2004.   
604 Tratou-se de uma das medidas prometidas no primeiro relatório sobre a aplicação da estratégia do 
mercado interno (2003-2006), em que ficara expresso o carácter fundamental das PPP’s para gerar 
soluções inovadoras quer no tocante às RTE, quer em matéria de projectos de investigação e inovação 
no cerne da iniciativa europeia para o crescimento lançada pela Comissão, com o BEI, para incentivar o 
crescimento na Europa (COM (2004) 22 final, de 21 de Janeiro. 
605 A este propósito Sergio Massimiliano Sambri, Project Financing. La Finanza di Progetto per la 
realizzazione di Opere Pubbliche,  ob. cit., pp.485 e ss. 
606 Cf., Arnaud Cabanes, Livre Vert sur les PPP: une  “couche“  supplémentaire au millefeuille des contrats 
publics, in: Contrats Publics de la Commande et des Contrats Publics, nº 34, 2004, Paris, Le Moniteur, pp. 
68 e ss. 
607 Na realidade, desde a década de noventa que a abordagem PPP tinha adquirido um desenvolvimento 
muito significativo em numerosos domínios da competência do sector público, não só como forma de 
atrair o financiamento privado para projectos públicos de carácter infraestrutural num cenário de restrições 
orçamentais, mas também para permitir beneficiar da experiência e gestão privadas. Paralelamente, no 
plano europeu as PPP’s haviam também passado a ser encaradas como uma forma de tornar viável e 
visível a realização das RTE’s, superando as insuficiências de investimento. Por seu turno, à data era por 
igual manifesto o interesse crescente dos países da adesão nas parcerias, visível na criação de estruturas 
de coordenação e promoção das PPP’s e na divulgação de “boas práticas”. 
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de parceria implementadas à escala nacional, optou, pela primeira vez e de 

forma explícita, por descrever a figura, em vez de ousar uma definição608.  

 

Assim, assistiu-se à identificação dos elementos nucleares das parcerias: 

a duração relativamente longa; o modo de financiamento, assegurado em parte 

pelo sector privado; o papel do agente económico, na concepção, realização, 

aplicação e financiamento, e do parceiro público, centrado na definição dos 

objectivos a atingir em temos de interesse público, qualidade dos serviços 

propostos, política de preços e controlo do cumprimento destes objectivos; a 

repartição dos riscos entre os parceiros público e privado, para o qual são 

transferidos os riscos habitualmente suportados pelo sector público. Uma 

solução que mereceu o aplauso dos meios políticos, financeiros e 

académicos609. 

 

E, por influência das práticas desenvolvidas no Reino Unido ao abrigo do 

documento de política Public Private Partnership’s Approach610, enunciou com 

um alcance geral dois tipos de parceria: as parcerias puramente contratuais e 

as parcerias de tipo institucionalizado. As primeiras, baseadas apenas em 

relações contratuais entre os diferentes agentes, podiam apresentar 

configurações diversas e atribuíam uma ou várias tarefas ao parceiro privado 

(concepção, construção, manutenção, renovação, financiamento e exploração 

da obra ou serviço); as segundas, por sua vez, implicavam a criação de uma 

entidade distinta, detida em conjunto pelos parceiros público e privado, ou o 

controlo por parte do ente privado de uma empresa pública já existente, e 

deviam garantir a entrega de obra ou a prestação de um serviço público. 

 

Por outro lado, o Livro Verde não deixou de alertar para a necessidade de 

a opção PPP se fundar na criação de ganhos de valor para o erário público 

                                                 
608 Cf., A. Tessier, Le livre vert de la Commission européenne sur les partenariats public-privé et le droit 
communautaire des marchés publics et des concessions, BJCP nº 37, 2004, pp. 419 e ss. 
609 Entre outros: Michell Lafitte, Les Partenariats Public-privé, ob. cit., pp.17 e ss.; Paul Lignières, 
Partenariats Public-Privés, 2ª ed.,ob. cit., pp. 401 e ss. 
610 Em 2000, no Reino Unido, o Public Private Partnership’s Approach introduziu as PPP’s de tipo 
institucional: “The PPP label covers a wide range of different types of partnership, including: the 
introduction of private sector ownership into state-owned businesses”. 
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comparativamente a outras alternativas equacionadas611, como a contratação 

pública tradicional, sublinhando a neutralidade do direito comunitário em 

relação à decisão dos Estados membros de assegurarem um serviço público 

ora pelos seus próprios serviços, ora confiando-os a um terceiro612.  

 

Porém, na sequência do Livro Verde, importava ainda definir as linhas-

mestras do regime em que podia centrar-se uma acção legislativa europeia 

para a coordenação dos procedimentos de adjudicação das concessões ao 

nível da União613, um propósito largamente sufragado na consulta popular614615. 

 

Depois de algumas peripécias institucionais, por recomendação do CESE, 

em 15 de Novembro de 2005 foi adoptada uma nova Comunicação616, 

identificando a Comissão as concessões e as PPP’s de tipo institucionalizado 

                                                 
611 Sobre a importância de consagrar o critério do “value for money”, Michael Jűrgen Werner, European 
Union, in: A Practical Guide to PPP in Europe, ob. cit.,pp. 12 e ss.; A. Tessier, Le Livre Vert de la 
Commission européenne sur les partenariats public-privé et le droit communautaire des marchés publics 
et des concessions, Bull. Jur. Contrats Publ. nº 37, 2004, pp. 419 e ss. 
612 O Livro Branco sobre os Serviços de Interesse Geral, cf., Comunicação da Comissão ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões, COM (2004) 
374 final, de 12 de Maio de 2004, afirmou a liberdade (relativa) dos Estados de prestarem tais serviços 
por si próprios ou através de terceiros, lembrando que, neste caso, se colocava a questão da escolha do 
prestador.  
613 Cf., Peter Bennett, “Future EU rules on PPP – possible outcomes of the European Commission’s 
consultation”, “Public-Private Partnerships – Making Best Use of Public Funds”, European Institute of 
Public Administration,  Maastricht, 10-12 October 2005. 
614 Encerrada oficialmente a 30 de Julho, a consulta popular contou com um total de 195 contributos, dos 
Governos da maioria dos vinte cinco Estados membros, de associações, empresas e agentes individuais. 
Entre as reacções, destacaremos a posição do Governo Português que, com uma experiência ainda não 
significativa em PPP’s, centrou os comentários tecidos essencialmente no carácter extemporâneo de uma 
directiva, e mostrando-se particularmente favorável às propostas de um observatório para recolha e 
difusão de informações sobre PPP’s, e de um fórum para discussão e análise das experiências PPP, cf., 
Portuguese comments on the “Greeen Paper on PPP’s and the Community law on public contracts and 
concessions”, MNE/DGAC, 23 de Setembro de 2004. 
615 Procurando dar continuidade ao caminho aberto pela Comunicação Interpretativa, o Executivo 
comunitário comprometeu-se a agir não só sobre as directivas dos “mercados públicos”, harmonizando as 
disposições relativas aos processos de adjudicação, mas também ao nível das concessões, respondendo 
à solicitação dos meios interessados e ao convite do PE através da elaboração de uma regulamentação 
homogénea para o sector, incluindo todas as formas e concessão Solicitado a emitir parecer, o CESE, 
CESE 440/2004, de 27 de Outubro de 2004, reafirmou a necessidade de um inventário das experiências 
de PPP’s à escala nacional, uma recomendação antiga mas cuja actualidade e pertinência resultavam 
reforçadas com a emergência de legislações específicas de PPP’s à escala dos Estados membros, 
associada à diversificação dos respectivos modelos. De facto, além das estatísticas do BEI – respeitantes 
a pouco mais de uma centena de projectos PPP para que concorria o apoio do Banco europeu –, a 
Comissão não dispunha de dados fiáveis nem sobre as experiências nacionais, nem quanto às 
dificuldades experimentadas por cada projecto. Por isso, numa conjuntura em que era patente o empenho 
do Executivo comunitário em elaborar um corpo normativo para incentivar a cooperação entre os sectores 
público e privado, tornava-se essencial monitorar os diversos modelos de PPP’s e, em particular, recolher 
dos Estados membros análises e apreciações circunstanciadas. Daí que, revendo-se nas soluções 
avançadas pelo Livro Verde, o Comité haja recomendado a elaboração de uma nova Comunicação 
Interpretativa antes de 2007, visando não só a harmonização dos conceitos de concessão e de PPP’s, 
mas também a identificação inequívoca da posição quer das entidades mistas em matéria de 
concorrência e transparência, quer do diálogo concorrencial quanto à regra da publicidade. 
616 Cf., COM (2005) 569 final. 
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como as áreas susceptíveis de merecerem iniciativas legislativas europeias, 

mas deixando em aberto os respectivos conteúdos e os calendários de 

concretização617. 

 

Um contexto em que a Comissão, ao prometer novas e, porventura, 

grandes revelações, evidenciou estar no bom caminho618. 

 

3.4. Os Instrumentos Financeiros Comunitários e a Abordagem das 
Parcerias Público-Privadas 

 
3.4.1. Enquadramento  

 

No espaço europeu, a assistência financeira para promoção da coesão 

económica e social constitui uma importante linha de acção da União Europeia, 

concretizada através dos fundos financeiros de finalidade estrutural, do fundo 

de coesão e do BEI. 

 

No que concerne aos fundos, trata-se de instrumentos que, pela 

magnitude da intervenção, têm ganho uma expressão significativa no 

orçamento europeu, marcando presença sempre que está em causa a 

aprovação das perspectivas financeiras619.  

 

                                                 
617 No tocante à criação de uma regulamentação europeia dos procedimentos de adjudicação das 
concessões, a Comissão, ela próprio igualmente favorável a uma medida legislativa, pronunciou-se pela 
necessidade de continuar a apreciação circunstanciada do respectivo impacto não só sobre as 
concessões, mas também ao nível da conformidade da iniciativa com o princípio da subsidiariedade. 
Quanto ao desconhecimento da forma de selecção dos parceiros privados, invocado como razão 
justificativa da respectiva não utilização, a ausência de um texto explicativo suscitou o compromisso do 
Executivo de aprovar uma Comunicação Interpretativa e assim estimular a utilização das PPP’s 
institucionalizadas, no respeito da concorrência e da segurança jurídica. Trata-se de uma solução que 
continua, aliás, a suscitar o maior interesse da Comissão, considerando que a figura da Comunicação 
Interpretativa, apesar do carácter não vinculativo, constitui um importante instrumento de clarificação do 
direito vigente e garante da subsequente aplicação. 
618 Trata-se de uma caminhada que, recentemente, suscitou uma Comunicação Interpretativa (2008/C 
91/02), sobre a aplicação do direito comunitário em matéria de contratos públicos e de concessões às 
parcerias público-privadas institucionalizadas (PPI), completando assim os dois eixos da abordagem (as 
PPP’s contratuais e as PPP’s de tipo institucionalizado).  
619 Como refere G. Martin, Reforme des fonds structurels, à la recherche de l’efficacité, Europe et 
Territoire nº 2, 1999, pp. 8 e ss., apesar do papel nuclear no combate às disparidades entre regiões e 
entre segmentos populacionais, a “performance” dos Fundos tem sido condicionada por dotações 
orçamentais insuficientes, configurando uma situação que vem contribuindo para colocar o respectivo 
envelope financeiro no centro de grandes e pouco produtivos debates sobre as finanças europeias e a 
dimensão do orçamento comunitário. No mesmo sentido, Philip Lowe, The Reform of the Community 
Structural Funds, CMLR nº 25, 1988,pp. 503 e ss. 
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Neste quadro, após algumas reformas importantes em matéria de 

estrutura e funcionamento, recentemente passou a assistir-se também à 

exploração de novos esquemas de financiamento assentes na articulação de 

capitais públicos e privados. Uma abordagem desencadeada não só pelo 

aumento das despesas na sequência do último alargamento, mas também 

pelas indecisões históricas em sede de recursos próprios comunitários620, com 

o objectivo de superar os constrangimentos orçamentais e permitir que os 

fundos continuem a ser a expressão da solidariedade financeira do projecto 

europeu621. 

 

Em relação ao BEI, a Comunidade, a par do incentivo aos Estados 

membros para a mobilização de capitais privados na realização de projectos 

infraestruturais, tem associado igualmente o apelo ao Banco para que 

disponibilize as suas capacidades quer como entidade financiadora, quer como 

consultor, colocando-as ao serviço deste tipo de operações de financiamento, 

promovendo de forma indirecta a interacção público-privada. E, deste modo, o 

BEI passou a assumir o papel de parceiro credível tanto em matéria de 

realização de projectos, como na implementação das políticas de parcerias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
620 Sobre a questão do financiamento do orçamento comunitário e da reforma dos recursos próprios, 
também na perspectiva do esforço pedido pelos vários alargamentos da UE, cf., António L. Sousa Franco, 
e outros, Finanças Europeias, vol. I, Coimbra, Almedina, 1994, pp. 43 e ss.; Mario Nava, Les finances 
publiques de l’Union européenne élargie, RFFP nº 87, 2004, pp. 183 e ss. 
621 Esta a via apontada expressamente pela Comissão na Comunicação “Os Fundos Estruturais e a sua 
coordenação com o Fundo de Coesão. Orientações para programas no período de 2000 a 2006”, de 1 de 
Junho de 1999, pp. 17 e ss., em que o Executivo comunitário utilizou pela primeira vez a palavra “mágica” 
PPP. Então, foi sublinhada a necessidade de tirar partido das operações financiadas pelo orçamento 
europeu, “favorecendo o mais possível” o recurso a fontes de financiamento privado, nomeadamente, 
capital de risco e parcerias entre os sectores público e privado (PPP), a fim de aumentar os recursos 
disponíveis para o investimento e garantir que a experiência do sector privado influencie a gestão dos 
projectos. 
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3.4.2. Os Fundos Estruturais e o Fundo de Coesão  
 

3.4.2.1. Enquadramento 
 

Hoje, a UE dispõe de três fundos estruturais “tradicionais” e do fundo de 

coesão, cuja criação acompanhou a realização de alguns objectivos nucleares 

do processo de integração económica622.  

 

No que respeita ao FSE, a respectiva institucionalização no Tratado de 

Roma, que secundou a prioridade conferida à mobilidade geográfica do factor 

trabalho, afirmou-se como a expressão do esforço de solidariedade comunitária 

requerido pela concretização do objectivo da livre circulação de trabalhadores 

promovida pelo mercado comum623624. 

 

Mais tarde, a Cimeira da Haia de 1969, ao projectar a passagem da etapa 

do “mercado comum” à “união económica e monetária”, um processo em que a 

vertente social não devia ser nem o resultado da concretização do eixo 

económico da integração, nem o fruto de uma harmonização automática das 

realizações nacionais do Estado Providência desencadeada pelos mecanismos 

de mercado e pelas regras de concorrência625, deu ao Fundo um palco 

inesperado626.  

 

                                                 
622 Cf., Andrew Evans e Stephen Martin, EC Regional Policy and the Evolution of the Structural Funds, 
The Construction of Europe – Essays in Honour of Emile Noël, ob. cit., pp. 41 e ss. 
623 Segundo Doreen Collins, De Nouvelles Tâches pour le Fonds Social Européen, in: Pour une Nouvelle 
Politique Sociale en Europe, TEPSA, Paris, Economica, 1984, pp.24 e ss., visou-se a criação de um 
mercado europeu do trabalho caracterizado por uma crescente fluidez da mão-de-obra nacional e 
demonstrar as vantagens socio-económicas e políticas do mercado comum, contribuindo para a 
credibilização do próprio projecto europeu junto dos cidadãos europeus e das opiniões públicas nacionais. 
A especial atenção às necessidades da população activa europeia numa perspectiva de desenvolvimento 
e utilização dos recursos dos Estados membros, bem como a concepção de uma economia europeia 
moderna apoiada em mais formação profissional e na criação de condições para a aquisição de melhores 
qualificações, constituíram os eixos originários da acção de Fundo, a que se associou ainda o vector de 
geração de novas oportunidades de trabalho.  
624 Sobre a primeira fase do FSE, cf., D. Collins, The European Communities: the Social Policy of the first 
phase, London, 1978, pp. 95 e ss.; Norbert Vanhove e Leo H. Klassen, Regional Policy: A European 
Approach, Aldershot, Avebury, 1987, pp.439 e ss. 
625 Cf., Pedro Luís Gomis, La Política Social y de Empleo en el Tratado de Ámsterdam, Madrid, CES, 
1999, pp.32 e ss. 
626 Cf., Joan Clavera, El Fondo Social Europeo: un analista de su actuación y de las propuestas de 
reforma, Rev. Econ. y Soc. del Trabajo nºs 4-5, 1989, pp. 52 e ss. 
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Assim, nos anos setenta, num quadro marcado pelo primeiro alargamento, 

pela crise económica internacional e pela subsistência de elevadas taxas de 

desemprego em numerosas regiões europeias, arrancou o “segundo” FSE, 

como o principal instrumento financeiro do esforço comum de política social, 

centrado no combate ao desemprego e na formação profissional627 628 

 

No tocante ao FEOGA, depois de na primeira década da integração se 

haver destacado apenas a secção Garantia, enquanto o instrumento de 

intervenção ao serviço do modelo comum de comercialização agrícola629, a 

vertente estrutural da PAC e o correspondente suporte financeiro corporizado 

na secção Orientação, com critérios cada vez mais distintos da natureza 

estrutural agrária630, tiveram um arranque iniciático com o primeiro 

alargamento, circunscrevendo-se de então em diante, praticamente, a 

responder ao impacto dos esforços da reforma requerida pelas negociações do 

GATT631.  

 

                                                 
627 Cf., Stephen Leibfried e Paul Pierson, Social Policy, in: Policy-making in the European Union, Oxford, 
Oxford University Press, 1996, pp.186 e ss. 
628 Até à reforma de 1988, foi ainda tempo para surgir o “terceiro” FSE, como assinala K. J. Bierback, 
Harmonization of Social Policy in the European Community, Cahiers de Droit vol. 32, nº 4, 1991, pp. 913 e 
ss., que continuou a priorizar a luta contra o desemprego, conferindo uma natural primazia à coordenação 
dos regimes nacionais de protecção social no interesse dos trabalhadores migrantes, uma vez afastada a 
via da harmonização legislativa porque tecnicamente mais complexa, política e financeiramente mais 
sensível e comprometedoramente mais morosa. 
629 Como defende Maria Eduarda Azevedo, A Política Agrícola Comum – Uma Política Controversa na 
Hora da Mudança, Coimbra, Almedina, 1996, pp. 85 e ss., a secção Garantia, ao responder à 
necessidade de dotar a PAC de um instrumento financeiro capaz de assegurar a operacionalidade da 
vertente de comercialização, passou a identificar-se com o “lado negro” da primeira política comum, 
alicerçada em mecanismos de intervenção pública e preços administrativos de consequências 
financeiramente incomportáveis no plano intra-comunitário, e, nas relações extra-comunitárias, em 
choque frontal com os princípios do GATT, em subsídios encapotados à exportação. Esta fisionomia, que 
atrasou as necessárias reformas estruturais, não deve no entanto inibir o reconhecimento de que a PAC 
funcionou como uma alavanca para certas medidas (v.g. sistema de recursos próprios) que sem ela 
teriam sido certamente retardadas. 
630 Cf., António de Sousa Franco, Problemas Financeiros e Orçamentais da União Europeia, in: A União 
Europeia na Encruzilhada, Coimbra, Almedina, 1996, pp.26 e ss. 
631 Segundo Maria Eduarda Azevedo, A Política Agrícola Comum – Uma Política Controversa na Hora da 
Mudança, ob. cit., pp. 81 e ss., não obstante a necessidade da reforma tanto da estrutura fundiária, como 
da população agrícola europeia, a vocação estrutural da secção Orientação só começou a manifestar-se 
timidamente no início dos anos setenta com o primeiro alargamento e, sobretudo, o despontar da política 
regional, saldando-se por resultados imediatos relativamente tímidos. E nos anos setenta, a 
implementação da vertente socio-estrutural agrícola não deixou de contribuir, perversamente, para 
aumentar o fosso entre as regiões agrícolas comunitárias e entre os agricultores europeus, tendo o Sul, já 
de si bastante desfavorecido pelo modelo de comercialização agrícola inaugurado na década anterior, 
continuado a perder em relação ao Centro e Norte da Europa. Após o primeiro alargamento, com uma 
lentidão e timidez comprometedoras das reais intenções, como sublinha Georgio Gallizioli, I Fondi 
Struturali delle Comunità Europee, Padova, CEDAM, 1992, pp.14 e ss., começou a assistir-se a medidas 
de apoio à agricultura de montanha e em regiões desfavorecidas, ao redimensionamento das explorações 
agrícolas e, mais tarde, ao incentivo a medidas de “set aside” e quotas de produção para contrariar os 
efeitos perversos de uma política de preços agrícolas despesista e inegavelmente irracional. 
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Quanto ao FEDER, foi o reconhecimento da forma e do ritmo desigual 

como se haviam distribuído os benefícios da integração entre regiões e entre 

Estados membros632, bem como a conclusão da Cimeira da Haia sobre o 

impacto das clivagens de desenvolvimento na concretização quer da 

integração monetária, quer do projectado alargamento633 que, tornando 

manifesta a falência da visão liberal ortodoxa por detrás da ausência de 

qualquer referência à componente espacial do desenvolvimento na redacção 

inicial do Tratado de Roma634, impeliram os Estados membros a acordarem no 

lançamento das bases de uma política regional de âmbito e alcance 

comunitários para promover a coordenação das políticas nacionais de 

ajustamento estrutural635. 

                                                 
632 O balanço dos primeiros anos da integração evidenciou no plano regional que não só as actividades 
económicas se haviam desenvolvido de um modo assimétrico e a um ritmo diferenciado por todo o 
espaço comunitário, mas também que o crescimento não tinha sido equilibrado do ponto de vista 
geográfico, nem igualmente distribuído por todos os segmentos da população europeia. Por sua vez, a 
falência do SMI, o impacto do primeiro choque petrolífero e o surgimento de novas tecnologias eram 
factores que embora tivessem afectado a competitividade das estruturas produtivas europeias, haviam 
castigado mais pesadamente os sectores e as regiões mais vulneráveis do ponto de vista socio-
económico. Neste sentido, J. R. Boudeville, Les notions d’espace et d’intégration, Paris, PUF, 1968, pp. 
89 e ss.; CEE, Rapports de groupes d’experts sur la politique regionale dans la Communauté Économique 
Européenne, Bruxelles, 1977. 
633 Um alargamento centrado em países geograficamente localizados na periferia atlântica, com uma 
lógica de desenvolvimento descontínuo em relação ao modelo continental dominante alicerçado no centro 
da Europa, cuja adesão ia trazer para o interior da Comunidade um conjunto de novas regiões 
desfavorecidas, como resultava da análise da própria Comissão, Rapport sur les Problèmes Régionaux 
dans la Communauté Élargie, COM (73) 550 final, Bruxelles, 3.05.1973 No mesmo sentido, John Cole & 
Francis Cole, A Geography of lhe European Union, New York, Routledge, 1997, 2ª edição, pp. 270 e ss., 
para quem a resposta comunitária constituiu uma questão decisiva, como sublinha Manuel Porto, Fundos 
Estruturais – Que Futuro? 4º Painel, MOPTA, 1992, pp. 221 e ss., gerando uma situação que forçou a 
“janela de oportunidades” de que falam Vanhove e. Klaassen, para a abordagem comum da problemática 
regional, num contexto em que as grandes empresas europeias não haviam aproveitado o crescimento 
para reestruturarem os sectores industriais num quadro mais vasto. 
634 Como sustentam Alain Buzelay e Achille Hannequart, Problématique Régionale et Cohésion dans la 
Communauté Européenne, Paris, Economica, 1994, pp. 86 e ss., tratou-se de um silêncio fruto de 
factores como o impacto dos “gloriosos” anos do crescimento europeu, a irrepetível continuidade 
geográfica e o inigualável grau de homogeneidade económica e social dos países fundadores, a par da 
crença na desnecessidade de políticas públicas activas para ocorrer a assimetrias de desenvolvimento e 
nos efeitos da utilização óptima dos recursos através do livre jogo das forças do mercado e consequente 
capacidade para gerar reequilíbrios automáticos. No mesmo sentido, Manuel Lopes Porto, A Política 
Regional Comunitária: êxitos e incertezas, in: Estudos em Homenagem a Cunha Rodrigues, vol. 2, 
Coimbra, Coimbra Editora, 2001, pp.1079 e ss.; do mesmo Autor, Teoria da Integração e Políticas 
Comunitárias, ob. cit., pp.380 e ss. 
635 Na linha de Manuel Carlos Lopes Porto, Teoria da Integração e Políticas Comunitárias, ob. cit., pp. 173 
e ss., entendemos que era imperativa uma política que permitisse a todos os cidadãos europeus partilhar 
da riqueza gerada pelo progresso económico estimulado pela integração, orientando os capitais no 
sentido das regiões menos desenvolvidas e melhorando a respectiva capacidade infraestrutural e de 
criação de empregos; que assegurasse que os esforços de atracção dos investimentos para as regiões 
mais vulneráveis se fizessem acompanhar de medidas de desincentivo ao congestionamento industrial e 
de prevenção de processos de industrialização lesivos do ambiente e da qualidade de vida das regiões, 
fenómenos associados às concentrações urbanísticas dos grandes centros metropolitanos; e, ainda, que 
contribuísse para que as regiões com desequilíbrios de desenvolvimento fossem dotadas de meios para 
responder às exigências da concorrência, beneficiando dela, e contribuindo para o crescimento global dos 
países. Em favor da promoção da coesão económica e social, Anne le Roy, La Cohésion Économique et 
Sociale: Un nouveau modèle de politique communautaire, RMC et UE nº 429, 1999, pp. 483 e ss.; Julian 
Curral, Le fonds européen de développement régional des origines jusqu’ a l’Acte unique européen, CDE 
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Um contexto que conduziu ao desenho da política regional, em que aos 

Estados foi cometida a responsabilidade pela realização dos objectivos do 

Tratado e à Comissão reservado um papel subsidiário, firmado na articulação e 

no envolvimento dos níveis europeu e nacional636637. 

 

Neste cenário, as intervenções do FEDER deram início à transição de 

uma acção regional dispersa para uma acção específica e integrada638639, 

tendo mais tarde os segundo e terceiro alargamentos, à semelhança do 

primeiro640, tido eco no desenho da política regional.  

                                                                                                                                               
nº 1-2, 1988, pp. 39 e ss ; Dieter Biehl, Structural funds and budgetary transfers in the Community, in: 
Economic and Social Cohesion in Europe, London, New York, Achille Hannequart, 1992, pp. 34 e ss.; R.F. 
Faini e F..Schiantarelli, Incentives and Investment Discussion, The Effectiveness of Regional Policy, 
Oxford Economic Papers vol. 39, 1987; X. Sala-J-Martin, Regional Cohesion: Evidence and theories of 
regional growth and convergence, EER nº 40, 1996, pp. 89 e ss. 
636 Segundo Peter Robson, Teoria económica da Integração Internacional, ob. cit., pp. 187 e ss., nos 
termos do Tratado, a Comissão havia sido incumbida da função “negativa” de supervisionar as ajudas 
estaduais regionais, de uma forma mais positiva. Foi mais tarde encarregada de assegurar que as 
repercussões regionais das políticas sectoriais fossem tidas em conta na execução dessas políticas. 
637 Os principais problemas regionais abarcavam diferentes categorias de situações: regiões agrícolas 
periféricas afectadas pelo subdesenvolvimento rural; regiões afectadas pelo declínio industrial; grandes 
áreas urbanas industriais sujeitas às pressões do congestionamento urbano; regiões fronteiriças 
desfavorecidas. Cf., Com., Rapport sur les Problèmes Régionaux dans la Communauté Élargie, COM (73)  
550 final, Bruxelles, 3.05.1973. Rapport Thomson. 
638 Sufragando a posição de Lopes Porto, Teoria da Integração e Políticas Comunitárias, ob. cit., pp. 377 
e ss., entendemos que, através da adicionalidade, como um princípio fundamental, o FEDER assumiu-se 
como a manifestação da solidariedade financeira entre as regiões mais desenvolvidas e as menos 
prósperas, co-financiando projectos individuais. As intervenções nacionais e comunitárias eram 
perspectivadas para contrariar, ainda que de forma mitigada, o imobilismo e a inércia próprios da 
abordagem clássica, sustentada quase exclusivamente pelo funcionamento dos mecanismos do mercado 
e pela crença na sua aptidão para superar os desequilíbrios existentes nos Estados membros Porém, 
como defende R. Martin, Regional Policy in the EU – Economic Foundations and Reality, Brussels, CEPS, 
1998, pp. 85 e ss, ao assentar a repartição das disponibilidades financeiras num sistema de quotas, o 
fundo acabou por identificar-se mais com um sistema de subsídios comunitários do que com um 
instrumento de repartição, vocacionado para o combate às assimetrias de desenvolvimento à escala 
europeia. Desde o início que foram dados auxílios em montante limitado através do BEI, FSE e FEOGA, 
tendo o Banco demonstrado um claro empenho no auxílio ao desenvolvimento regional. Um cenário em 
que a política regional configurou-se como a arena política em que os Governos e a Comissão 
disputavam o poder de definir uma verdadeira política comum, como sublinha Sennen Florensa Palau, La 
politica regional de la CEE: fundamentos e instrumentos, Rev Estúdios Internac. nº 2, 1986, pp, 501 e ss., 
limitando-se cada tentativa de reformar o FEDER à reafirmação da incapacidade de erguer o fundo como 
um real instrumento de ajustamento estrutural com efeitos redistributivos. Em 1979 o “segundo” FEDER, 
com duas secções de finalidades operativas distintas e, sobretudo, uma desigual partilha de recursos 
financeiros, também não conseguiu concretizar o objectivo de criar um esquema comum para a realização 
do ordenamento do espaço europeu através de acções que relevassem da própria iniciativa do Fundo. 
Então, o novo FEDER, como assinala Nicolas Moussis, As Políticas da Comunidade económica Europeia, 
Coimbra, Almedina, 1985, pp. 258 e ss., correspondeu a um difícil compromisso político, deixou evidente 
o carácter inadiável de uma verdadeira e profunda reforma, precipitada pela conjuntura dos anos oitenta.  
639 Em relação ao impacto dos alargamentos sobre o FEDER, David Allen, Cohesion and Structural 
Adjustment, in: Policy-Making in the European Union, Oxford, Oxford University Press, 1996, pp. 213 e 
ss.; Gilles Pelurson, Le développement des co-financements européen et nationaux dans l’action 
publique, RFFP nº 77, 2002, pp. 137 e ss. 
640 Como defende Christopher Preston, Enlargement and Integration in the Europeus Union, London-New 
York, Routledge, 1997, pp. 23 e ss., os principais problemas regionais, abarcavam já então diferentes 
categorias de situações: regiões agrícolas periféricas afectadas pelo subdesenvolvimento rural; regiões 
afectadas pelo declínio industrial; grandes áreas urbanas industriais sujeitas às pressões do 
congestionamento urbano; regiões fronteiriças desfavorecidas segundo o Rapport sur les Problèmes 
Régionaux dans la Communauté Élargie, COM (73) 550 final, Bruxelles, 3.mai.1973; Javier Elorza 
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Deste modo, ao acentuarem as assimetrias de desenvolvimento intra e 

inter-regionais e, bem assim, a ligação definitiva da tónica de periferização à 

construção da Europa, as novas adesões apressaram a reforma dos fundos, 

com o propósito de contrariar a assinalada falta de operacionalidade e a 

incontornável inadequação aos projectos do mercado interno e da integração 

monetária641. Foi a reforma de 1989642643 que, qual “refundação” dos fundos 

                                                                                                                                               
Cavengt, La nueva cohésion económica y social acordada en Maastricht: especial referencia a sus 
implicaciones sociales, Rev. Ec. y Soc. del Trabajo nº 17, 1992, pp. 35 e ss. 
641 Tal como a primeira vaga de adesões, os alargamentos helénico e ibérico tornaram também imperiosa 
uma nova abordagem das medidas de desenvolvimento estrutural. E, em 1987, como sublinha 
Christopher Preston, Enlargement and Integration in the European Union, ob. cit., pp. 62 e ss, 
aproveitando o impulso do AUE, a primeira Comissão Delors apresentou a filosofia e as linhas 
programáticas da reforma, a Comunicação “Realizar o Acto Único, Uma Nova Fronteira para a Europa”, 
com o propósito de transformar os Fundos em verdadeiros instrumentos ao serviço do desenvolvimento 
económico e social europeu e, assim, construir o mercado interno sem esquecer as regiões fora do 
“triângulo de ouro”. Fora dele contavam-se as regiões mais debilitadas, que se veriam muito 
possivelmente confrontadas com uma situação de relativa exclusão económica e social no caso de a 
Comunidade continuar alheada da criação de uma real e efectiva política regional comum. 
642 A Reforma de 1988, como defende Miroslav N. Jovanovich, European Economic Integration – Limits 
and Prospects, London, Routledge, 1997, pp.55 e ss, teve como propósito a promoção de um círculo 
virtuoso de desenvolvimento sustentado. No mesmo sentido, Andrew Evans e Stephen Martin, Economic 
Regional Policy and The Evolution of the Structural Funds, London, 1988/1990; N. Vanhove e L. H. 
Klasssen, Regional policy: a European approach, Aldershot: Averbury, 1987, pp. 447 e ss.; N. Vanhove, 
Regional Policy. A European Approach, Aldershot: Aschgate, 3rd edition, 1999, pp. 45 e ss.; Marc 
Vaucher, Réalité juridique de la notion de région communautaire, RTDE nº 4, 1994, pp. 525 e ss.; Joanne 
Scott e Wade Mansell, European Regional Development Policy: confusing quantity with quality? ELR vol. 
18, nº1, 1993, pp. 87 e ss.; Giorgio Gallizioli, I Fondi Struturali delle Comunità Europee, Padova, CEDAM, 
1992, pp. 217 e ss.; Valérie Hirsch, Les fonds structurels, gages d’une nouvelle solidarité, RMC et UE nº 
309, 1987, pp. 435 e ss.; Michel Quévit, Les nouveaux défis de la politique régionale, in : Europe : Espace 
ou Territoire ?, L’ Évènement Européen, Iniatives et Débats nº 21, 1993, pp. 59 e ss. ; Bruno De Witte, 
The reform of the européen regional development fund, CMLR, nº 2, 1986, pp. 419 e ss.; J.Van 
Ginderachter, La reforme des fonds structurels, RMC nº 327, 1987, pp. 271 e ss.; Serena Angioli, Elementi 
di politica regionale comunitarie alla luce della riforma dei fondi structurali prevista dell’ Atto Unico 
Europeo, Diritto comunitario e degli scambi internazionali nºs1-2, 1988, pp. 38 e ss.; René Milas, Le 
budget communautaire sous analyse systémique, RMC nº 319, 1988, pp. 407 e ss.; Jean-Claude Seché, 
La Nouvelle Réglementation des Fonds Structurels, RMC, nº328, 1989, pp. 325 e ss.  e RMC nº346, 1991, 
pp. 277 e ss.; Jean-Jacques Guth, Le co-financement dans la politique régionale et structurelle de l’Union 
européenne, RFFP nº 77, 2002, pp. 131 e ss. 
643 Como defendem Buzelay e Hannequart, Problématique Régionale et Cohésion dans la Communauté 
Européenne, ob. cit., pp.18 e ss., a reforma assentou em quatro princípios fundamentais: a concentração 
em cinco objectivos prioritários, posteriormente alargados a seis, a programação operacional plurianual, a 
parceria e a adicionalidade. Para trás ficaram as intervenções “especializadas” e estritamente ligadas às 
políticas sectoriais, para passarem a estar antes ao serviço dos objectivos de desenvolvimento – de 
natureza rural, social e regional –, de forma coordenada com os demais instrumentos financeiros 
comunitários – com especial destaque para os empréstimos concedidos pelo BEI –, maximizando assim o 
impacto económico e social das políticas de ajustamento estrutural. De igual modo, com a programação 
operacional plurianual, expressa em QCA’s negociados entre os Estados membros e a Comissão, ao 
traduzir a nova postura comunitária baseada em abordagens estratégicas que pressupunham uma maior 
selecção, coerência e continuidade das medidas co-financiadas pela Comunidade, era abandonada uma 
gestão casuística assente em projectos definidos a partir de interesses nacionais específicos de cada país 
e, como tal, privados de um real alcance global e dimensão europeia. O partenariado, por seu turno, ao 
privilegiar a concertação entre a Comissão e as autoridades dos Estados membros, base de 
complementaridade e co-responsabilização dos agentes institucionais, saldou-se por uma significativa 
abrangência, presente em todas as fases da vida dos projectos. Baseado numa lógica de 
descentralização, o partenariado, em associação com a subsidiariedade, procurou conjugar a 
coordenação, visão de conjunto e realização de economias de escala próprias dos níveis mais 
centralizados da Administração, com o maior conhecimento efectivo das necessidades regionais e locais 
e a flexibilidade próprias dos níveis administrativos descentralizados. Nesta medida, pelo alcance e 
desafio que envolveu para o modelo tradicional de relacionamento entre a Comissão e as autoridades 
competentes a nível nacional, o partenariado correspondeu à mais importante inovação da política 
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financeiros estruturais, ainda mal concretizada não tardou, porém, em ser 

seguida de uma revisão ditada pela assinatura do Tratado de Maastricht, 

firmada essencialmente na reformulação do modelo de financiamento por 

imperativos da dimensão do orçamento comunitário. Um quadro em que, ao 

prever a possibilidade de associar o financiamento privado ao esforço 

financeiro dos fundos, a reforma de 1993 veio abrir o caminho à mais 

significativa modificação em matéria de financiamento com recurso aos fundos 

financeiros europeus alguma vez ensaiada644645. 

 

Um cenário em que a insuficiência de meios para concretizar as políticas 

de desenvolvimento, tanto do lado do orçamento comunitário, como dos 

orçamentos dos Estados membros, levou a União a dar um passo em frente no 

sentido da consagração do envolvimento, “tanto quando possível”646, do sector 

privado na mecânica dos fundos para financiamentos infraestruturais.647. 

Corporizou-se, portanto, uma medida consonante com o modelo adoptado para 

a realização das RTE e que a revisão de 1999 acabou por consolidar, em face 

                                                                                                                                               
regional da Comunidade assinalada desde a origem. Quanto à adicionalidade, a reforma reafirmou-a 
como um princípio – chave, mantendo a estrutura clássica do co-financiamento dos Fundos europeus 
assente na estrita conjugação das participações financeiras comunitária e dos Estados membros. 
644 Cf., Tim Frazer, The New Structural Funds, State Aids and Interventions on the Single Market, ULR, 
vol. 20, nº1, 1995, pp. 3 e ss. No mesmo sentido, J. Cloos, Le Traité de Maastricht – Genèse, Analyse, 
Commentaires, Bruxelles, Bruylant, 1994, pp. 408 e ss.; Loïe Grard, La réforme de 2000 des Fonds 
Structurels, RFFP nº 24, 2001, pp.11 e ss.; Philippe Delivet, Les Fonds Structurels européens. Nouveau 
cadre, nouveaux défis, RFFP nº 24, 2001, pp. 117 e ss.; I. Begg, Reform of the Structural Funds after 
1993, European Planning Rev. nº 5, 1997, pp. 675 e ss. 
645 Como defendem Alain Buzelay e Achille Hanequart, Problématique Régionale et Cohésion dans la 
Communauté Européenne, ob. cit., pp. 41 e ss., desde a reforma de 1988 que a agenda política europeia 
havia sido marcada mais pelos debates sobre a valência financeira dos fundos e respectivas vicissitudes 
do que, propriamente, por medidas e acções a implementar e respectivo impacto sobre a coesão. Por 
isso, com dotações orçamentais insuficientes, a Comunidade tinha passado a prometer o aumento das 
verbas consignadas aos fundos, apesar de o reforço do orçamento comunitário para permitir uma 
verdadeira função distributiva em prol da coesão, garantindo as necessárias transferências diferenciadas 
por Estados e regiões, dependesse ou da criação de um novo recurso próprio, ou da contenção da 
despesa pública apoiada em reformas políticas decisivas mas impopulares, ou, ainda, do avanço do 
processo de aproximação dos sistemas fiscais nacionais. Mas, numa situação de impasse, a vertente 
financeira tinha ficado condenada a continuar a ser um foco de permanentes divisões entre os Estados: 
de um lado, os países beneficiários líquidos, com crescentes reivindicações e um manifesto sentimento 
de insatisfação quanto à quantificação da solidariedade comunitária, prometendo uma postura atenta e 
crítica; e, do outro, os contribuintes líquidos, que nunca haviam deixado de apelar à racionalidade da 
gestão dos recursos comuns e à sua melhor utilização. De tudo isto se fez eco o Plano Delors II, 
negociado num momento histórico em que foi viva a consciência da necessidade de garantir a 
recentragem da política de coesão e da solidariedade financeira de modo que, sem perder o “élan”, a 
Europa pudesse dar resposta ao ambicioso projecto de Maastricht em matéria de integração monetária e 
ao momentoso alargamento aos PECO’s. No mesmo sentido, Chris Rumford, European cohesion? 
Contradictions in EU Integration, ob. cit., 28 e ss.  
646 Cf., Considerando 40 do Regulamento (CE) nº1260/1999, de 21 de Junho, JO L 161, de 26 de Junho 
de 1999: “Considerando que, a fim de reforçar o efeito de alavanca dos recursos comunitários, 
favorecendo tanto quanto possível o recurso a fontes de financiamento privadas...”.  
647 Cf., Jean-Pierre Duprat, La spécificité des règles financières applicables aux interventions des fonds 
structurels en région, RFFP nº 74, 2001, pp. 43 e ss. 
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do enorme esforço financeiro exigido não só pelos auxílios de pré-adesão aos 

países candidatos, mas também pelos apoios aos Estados membros 

economicamente mais vulneráveis648. 

 

Esta possibilidade de associação de capitais privados – porventura, este 

estímulo – representou uma mais-valia inegável e, sobretudo, um manifesto 

desafio. Porém, a referência explícita à abordagem PPP só foi formalizada pela 

Comissão na Comunicação “Os Fundos Estruturais e a sua Coordenação com 

o Fundo de Coesão – Orientações para programas no período de 2000 a 

2006”649, tendo ficado claro o propósito de ajudar as autoridades nacionais e 

regionais a prepararem as estratégias de programação no âmbito de uma 

“engenharia financeira” com participação privada650. 

 
Por fim, o nascimento do fundo de coesão resultou do reconhecimento de 

que a integração monetária e a adopção da moeda única correspondiam a um 

patamar do processo de construção europeia em que mais integração requeria 

melhor integração e melhor integração exigia mais coesão651652. 

 

De facto, com a condução e supervisão da política monetária europeia 

cometidas ao BCE e o novo regime económico a ter implicações substanciais 

na forma de direcção das políticas públicas ao nível nacional, tornou-se 

                                                 
648 Cf., Andrew Evans, The EU structural funds, Oxford, Oxford University Press, 1999, pp. 235 e ss; Loïc 
Grard, La reforme 2000 des fonds structurels, RFFP nº74, 2001, pp. 43 e ss.; Reiner Martin, The Regional 
Dimension in European Public Policy. Convergence or Divergence?, New York, Macmillan, Basingstoke 
and St. Martin’s Press,1999, pp. 65 e ss.; Reiner Martin, Regional Policy in the EU – Economic 
Foundations and Reality, Brussels, CEPS, 1998, pp. 103 e ss. 
649 Cf., JO nº C 267, de 22. Setembro de1999. 
650 O co-financiamento europeu e nacional no quadro da acção pública, Gilles Pelurson, RFFP nº 77, 
2002, pp. 138 e ss, e a sua inscrição no quadro das formas novas de contratação. 
651 Cf., Stuart Holland, Economic and Social Cohesion in the 1990’s, in: The Construction of Europe – 
Essays in Honour of Emile Noël, ob. cit., pp.71 e ss. 
652 Como defendem Buzalay e Hannequart, Problématique Régionale et Cohésion dans la Communauté 
Européenne, ob.cit., pp.38 e ss., a política de coesão havia mantido a feição de uma síntese racionalizada 
de compromissos históricos, praticamente datados ao longo do processo de construção europeia, 
despoletada pela adesão de novos parceiros. Assim, o reforço dos dispositivos comunitários de apoio ao 
ajustamento estrutural, segundo Diane Ryland, The Cohesion Fund: a question of balance, EELR vol.3, 
nº1,1994, pp. 35 e ss., foi o resultado quase sempre da necessidade de fechar grandes pacotes negociais 
de que dependia o aprofundamento do projecto europeu, tendo as negociações conducentes aos 
sucessivos alargamentos acabado por estar na origem da crescente expansão do sistema de apoio 
estrutural comunitário: o FEDER e a vertente socio-estrutural da PAC resultaram da exigência do primeiro 
alargamento; os PIM foram uma imposição da Grécia para a aprovação das adesões ibéricas; e a 
duplicação dos Fundos Estruturais de 1988, no âmbito do Pacote Delors I, um expediente político 
viabilizador da aprovação do AUE pelos parceiros menos desenvolvidos. 
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imperioso ver mais longe, no sentido de uma real dinamização dos esforços de 

convergência, como defendem Boldrin e Canova.653.  

 

Deste modo, o imperativo da convergência nominal das economias dos 

Estados membros, como pressuposto da entrada no “clube” euro, justificou a 

previsão de um instrumento financeiro específico em benefício dos países da 

periferia, consideradas as respectivas vulnerabilidades de desenvolvimento654. 

Países que só aceitaram a “factura económica” da integração monetária no 

caso de poderem dispor dos financiamentos indispensáveis à promoção de 

mais desenvolvimento, sem que tal acarretasse o comprometimento das 

políticas nacionais de preparação para assegurar o cumprimento da meta de 

convergência655.  

 

Aliás, esta garantia representou um imperativo inequívoco, tanto mais que 

estava longe de ser seguro que os benefícios da integração económica e 

monetária viessem a repartir-se de forma equilibrada entre os Estados 

membros656. 

 

Donde, a proposta de um apoio suplementar para o combate às 

disparidades de desenvolvimento, quiçá agravadas em face da supressão do 

instrumento de regulação cambial, tendo cabido de novo ao aprofundamento 

da integração europeia um papel estimulador de novos progressos em matéria 

de fomento da coesão económica e social europeia.  

 

Por isso, em resposta à dupla exigência de concretizar a UEM e dar 

cumprimento dos critérios de convergência nominal definidos em Maastricht, a 

União avançou com a previsão do fundo de coesão657, potenciando o grande 

                                                 
653 Cf., M. Boldrin, e F. Canova, Inequality and convergence in Europe’s regions: reconsidering European 
regional policies, Ec. Policy nº 32, 2001, pp. 207 e ss. 
654Como assinalam A. Buzalay e A. Hannequart, Problématique Régionale et Cohésion dans la 
Communauté Européenne, ob. cit.. pp 23 e ss., tratou-se de parceiros para quem a participação no 
processo de integração monetária e a adesão à moeda única iam exigir um pesado esforço económico. 
655 Cf., Davis Allen, Cohesion and Structural Adjustment, in: Policy-making in the European Union, ob. cit., 
pp. 209 e ss. 
656 Segundo Paulo de Pitta e Cunha, A União Monetária e suas Implicações, A União Europeia, ob. cit,, 
pp. 53 e ss., havia mesmo sérias razões para temer o incurso em círculos virtuosos e viciosos de 
desenvolvimento, envolvendo efeitos de atracção para as zonas centrais do espaço económico integrado 
e efeitos de repulsão afectando as zonas periféricas e comparativamente menos desenvolvidas 
657 Cf., Regulamento (CE) nº1164/94, JO L 130, de 25 de Maio de 1994. 
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desafio político da UE: uma participação efectiva, consolidada e tão mais ampla 

quanto possível de Estados membros no processo de integração 

monetária658659 
 

Em 1999, uma alteração ao regulamento instituidor do fundo consagrou 

que a Comissão devia apoiar o recurso a outras fontes de financiamento, em 

especial o esforço dos Estados membros beneficiários para maximizarem o 

efeito de alavancagem dos apoios comunitários, encorajando uma melhor 

utilização de fontes de financiamento privadas660. Assistiu-se, portanto, ao 

prolongamento da orientação traçada para o financiamento dos fundos 

estruturais, mostrando-se a Comunidade pronta a permitir a extensão da 

associação dos recursos financeiros privados à mecânica do fundo de coesão. 

 

3.4.2.2. Combinar os Fundos Estruturais com a Abordagem de 

Parceria Público-Privada 

 

As modificações introduzidas nos regulamentos dos fundos estruturais e 

do fundo de coesão na segunda metade dos anos noventa vieram mostrar a 

necessidade de tirar o maior partido possível das operações financiadas pelo 

orçamento comunitário, favorecendo o recurso a fontes de financiamento 

                                                 
658 Como assinala Diane Ryland, The Cohesion Fund: a question of balance, EELR vol. 3, nº1, 1994, pp. 
35 e ss., tratou-se de um auxílio específico em favor dos Estados membros com PNB per capita inferior a 
90% da média comunitária, desde que no respeito de uma cláusula de condicionalidade económica, para 
lhes permitir o acesso à terceira fase da UEM. Um novo instrumento financeiro de carácter compensatório 
a somar aos fundos comunitários e aos empréstimos concedidos pelo BEI, vocacionado para intervir nas 
áreas do ambiente e das infraestruturas de transportes de interesse comum, com uma taxa de apoio entre 
80 e 85% das despesas elegíveis e de que foram os primeiros países beneficiários a Grécia, a Espanha, 
Portugal e a Irlanda, permitindo à coesão económica e social reganhar um primeiríssimo lugar na cena 
europeia 
659 Como bem sublinha Massimiliano di Pace, La Politica Economica dell’ Unione Europea, Padova, 
CEDAM, 2000, pp.59 e ss., o fundo nasceu para apoiar os Estados membros menos prósperos numa 
óptica do esforço de progressão para a integração monetária, contribuindo para o seu desenvolvimento 
económico e social e o consequente esbatimento do fosso face aos demais parceiros comunitários. Pela 
função e pelo contexto em que passou a intervir, o fundo representou uma forma de compensação para 
os Estados membros económica e socialmente mais vulneráveis. Teve em vista permitir-lhes assumir 
compromissos financeiros significativos, necessários ao respectivo desenvolvimento, mantendo um clima 
de recuperação sem comprometimento do esforço nacional para a entrada na UEM. Nesta medida, o 
Fundo de Coesão correspondeu a uma das principais apostas europeias para a consecução de três das 
principais prioridades políticas da União na década de noventa: o fomento da coesão económica e social, 
nomeadamente através das políticas em favor das regiões mais desfavorecidas da Comunidade; o 
desenvolvimento das acções para atender às mutações do ambiente a nível internacional; e o reforço da 
competitividade da indústria europeia mediante, designadamente, o esforço acrescido nos capítulos da 
investigação e das infraestruturas de transportes. 
660 Cf., Considerando 11 do Preâmbulo do Regulamento (CE) nº 1264/1999, JO L 161, de 26 de Junho de 
1999. 
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privado como uma forma não só de aumentar os recursos disponíveis para os 

investimento, mas também de assegurar o aproveitamento da experiência do 

sector privado na gestão de projectos. 

 

Ficou criada a base legal legitimadora da associação da iniciativa privada 

à mecânica dos fundos estruturais e do fundo de coesão em matéria de 

iniciativas nacionais para a realização de infraestruturas físicas com 

financiamento comunitário, tendo a revisão dos princípios fundamentais e dos 

objectivos da UE, como resultou do Tratado de Maastricht, mostrado a não 

existência de obstáculos ou de contradições entre a prática dos fundos e a 

utilização da abordagem PPP.  

 

Posteriormente, a Comissão apelou pela primeira vez, mas com um 

carácter determinado, à promoção de operações de “engenharia financeira” 

capazes de combinar e optimizar várias fontes de financiamento de natureza 

comunitária, pública e privada no quadro de projectos infraestruturais661. Um 

entendimento largamente sufragado pelo BEI662, que encontrou suporte em 

outros documentos da Comissão, incluindo as “Orientações para PPP’s 

Sucedidas”663. 

 

Todavia, neste contexto não deixaram de ser perturbadores o ambiente de 

incerteza generalizado sobre “quando” e “como” combinar os financiamentos 

comunitários e privados no quadro de projectos de natureza infraestrutural, 

assim como a reduzida utilização do financiamento privado como meio de co-

financiamento de projectos apoiados pelos fundos664665.  

                                                 
661 Cf., Comunicação “Os Fundos Estruturais e a sua coordenação com o Fundo de Coesão, Orientações 
para programas no período de 2000 a 2006”, JO nº C 267, de 22 de Setembro.de 1999. 
662 Cf., Le Rôle de la BEI dans les Partenariats Public-Privé (PPP), ob. cit. 
663 Cf., Guidelines for Successful Public-Private-Partnerships, ob. cit. 
664 Neste sentido, PwC, Developing Public Private Partnerships in New Europe, London, May 2004, pp.23 
ss., que referiu como principais razões do cepticismo dos Estados membros apontaram-se, em regra, a 
deficiente compreensão tanto da abordagem PPP, como da forma de realizar a respectiva associação aos 
fundos comunitários; a ausência de aconselhamento, centrado em directrizes e boas práticas; e a 
necessidade de o sector público dispor de capacidade adequada para gerir a elevada complexidade 
resultante da união de dois modelos tão distintos que questiona práticas burocráticas longamente 
sedimentadas. Eram obstáculos agravados pela quase inexistência de precedente em virtude do número 
ainda escasso de casos que, pelo historial, pudessem constituir experiências fiáveis, capazes de elucidar 
sobre o modus operandi, credibilizando e motivando o recurso a este modelo de co-financiamento 
tripartido. 
665 Como casos ilustrativos podem referir-se: a construção do aeroporto e dos metros de Atenas e de 
Tessalónica, projectos financiados pela política regional com a participação de empresas nacionais e do 
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De facto, embora no plano dos princípios a combinação dos fundos 

estruturais com a montagem de projectos PPP tenha sido sucessivamente 

anunciada e reiterada, era inegável que o funcionamento do fundos 

encontrava-se ainda fortemente marcado pela tradição, ou seja, pela realização 

de projectos sob a forma convencional, baseada nas práticas convencionais de 

contratação666.  
 

Assim, segundo a mecânica dos fundos, para facilitar a contribuição 

comunitária era conveniente prever a possibilidade de identificar fases de 

projecto dotadas de autonomia técnica e financeira, sendo a autorização 

concedida, em regra, por fracções anuais e dependendo as fracções 

subsequentes ao adiantamento inicial da ligação aos progressos realizados na 

execução dos projectos e das condições específicas da execução material e 

financeira da acção667. 

 
Neste quadro, a intervenção dos fundos podia ser associada à montagem 

financeira de projectos a realizar sob a forma PPP pelo lado da entidade 

pública contratante ou pelo lado do operador privado, tendendo a ser 

circunscrita às fases de execução material do projecto, nomeadamente, às 

fases de concepção e construção, ou de concepção e desenvolvimento, ou, 

ainda, de concepção e instalação.  

 

Contudo, na abordagem PPP a contratação incide na aquisição de 

serviços numa óptica de longo prazo e não na compra de activos 

infraestruturais, sendo os pagamentos públicos associados, frequentemente, à 

                                                                                                                                               
Norte da Europa, contribuindo, através da difusão da política regional europeia para aumentar os efeitos 
macro-económicos indirectos da política regional. e o Projecto destinado a proporcionar um segundo meio 
de travessia do rio Tejo, realizado com base num contrato de concessão modelo BOOT e financiado pelo 
Fundo de Coesão, pelo BEI e por accionistas, sendo a contribuição do Governo português fornecida 
através da transferência das portagens cobradas na travessia da ponte 25 de Abril, Cf.,  Marco Lopriore e 
Pellegrino Marianelli, Les Effets Indirects de la Politique Régionale Européenne et la perspective de 
l’Élargissement, RMC et UE nº 464, 2002, pp.16 e ss., a Comunicação da Comissão. Orientações para 
programas no período de 2000 a 2006, p.17; PwC, Delivering the PPP promise – A review of PPP issues 
and activity, London, November 2005. 
666 Como sublinha H. Miall, Redefining Europe: New Paterns of Conflit and Cooperation, London, Pinter, 
1994, pp. 45 e ss., tanto no caso do FEDER, como do fundo de coesão, o esquema de autorizações 
orçamental e de pagamentos estava desenhado para co-financiar projectos lançados sob a forma de 
contratação tradicional ou de concessão de obra pública, ligando a aprovação e o desembolso das 
contribuições comunitárias à execução material e financeira dos projectos. 
667 Cf., Artigos 31º e 32º do Regulamento (CE) nº 1250/1999, de 21 de Junho de 1999 (FEDER) e 11º, C e 
D do Regulamento nº1164/94, de 16 de Maio de 1994. (Fundo de Coesão). 
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disponibilidade do serviço e à sua utilização tendo em conta os níveis de 

desempenho em ambos os casos. Nesta medida, não existem adiantamentos 

de pagamento intermédios. 

 

Deste modo não se favorecia o envolvimento do FEDER, nem do fundo de 

coesão na comparticipação de pagamentos pela disponibilidade ou utilização, 

nem a sua ligação a mecanismos de pagamento susceptíveis de integrar 

incentivos em função do desempenho do operador privado668. 

 

Deste modo, as regras de execução vigentes não só impediam em muitas 

situações a optimização da montagem financeira dos projectos em parceria, 

como também representavam, na prática, um incentivo à realização de 

projectos com recurso ao modelo de contratação tradicional. 

 

3.4.2.3. A Aliança dos Fundos Financeiros e das Parcerias 

Público-Privadas no Centro das Recentes Orientações 

Estratégicas Comunitárias 

 

Hoje, é manifesto que, pelas suas características específicas, o último 

alargamento e a adesão da Bulgária e da Roménia no início de 2007 passaram 

a requerer da UE um esforço suplementar para a renovação das bases da 

competitividade, mais e melhores infraestruturas e serviços públicos, o 

aumento do potencial de crescimento e o reforço da coesão social da Europa. 

Um esforço para que a União teve de mobilizar todos os instrumentos 

comunitários e nacionais adequados, designadamente a política de coesão e a 

Estratégia de Lisboa nos seus três eixos, explorando as respectivas sinergias 

num contexto geral de desenvolvimento sustentável669. 

 

                                                 
668 Como era o caso de penalizações e deduções ao pagamento devidas por falhas de desempenho. 
669 Na sequência do relatório de Wilm Kok, a revisão da estratégia orienta-se mais para a recentragem 
sobre o crescimento e a inovação, mantendo o método aberto de coordenação que põe em evidência as 
« boas práticas » de certos países europeus, sem no entanto, poder incitar os outros a adoptá-las. Cf., 
Frédérique Sachwald, De Maastricht à Lisbonne: adapter la stratégie de l’UE à la mondialisation, Politique 
Étrangère nº 4, pp. 727 e ss. 
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Foi este o quadro traçado pelo CE de Madrid670, em cuja sequência a 

Comissão definiu um conjunto de propostas não só para melhorar a dimensão 

estratégica da política de coesão, assegurando uma integração mais adequada 

das prioridades comunitárias nos programas de desenvolvimento nacionais e 

regionais, mas também para garantir uma maior apropriação da política de 

coesão no terreno mediante o reforço do diálogo entre a Comissão, os Estados 

membros e as regiões, e uma partilha mais clara e mais descentralizada das 

responsabilidades em domínios como a gestão e o controlo financeiro671  

 
Neste contexto, o Executivo comunitário anunciou alterações de fundo na 

política de coesão, que passou a privilegiar a concentração tanto temática e 

geográfica, como de recursos, mostrando-se particularmente sensível ao facto 

de as transferências financeiras da União, pela pressão sobre a inflação, a 

balança de pagamentos e o orçamento dos Estados, poderem contrariar os 

esforços impostos pelo PEC aos parceiros da zona euro. 

 

Por isso, considerando que o sector público consegue maior eficiência e 

rentabilidade mediante a utilização das práticas e da cultura de gestão do 

sector privado; que a iniciativa privada assume uma série de riscos suportados 

pelo sector público no âmbito de um sistema de contratação pública tradicional; 

e que é possível obter mais eficácia associando a responsabilidade pela 

concepção, construção, gestão e financiamento no âmbito de uma abordagem 

integrada672, a Comissão recomendou explicitamente aos Estados a 

constituição de PPP’s “sempre que a abordagem se revele mais adequada 

para financiar os investimentos, quando exista uma margem significativa para a 

participação do sector privado, especialmente nos sectores em que não é 

viável ou adequado excluir o sector público, nem contar exclusivamente com o 

mercado” 673.  

 

                                                 
670 Cf., Conclusões do CE da Primavera, Março de 2005. 
671 Cf., Comunicação “Uma Política de coesão para apoiar o crescimento e o emprego: orientações 
estratégicas comunitárias, 2007-2013”, COM (2005) 0299, de 5 de Julho de 2005. 
672 O ensinamento de Timo Valilà, How expensive are cost savings? On the economics of public-private 
partnerships, EIB Papers, vol.10, nº1, 2005, pp. 95 e ss., sobre as vantagens económicas do “ticket” 
“bundling” – incentivos sobre a contratação pública tradicional. 
673 Cf., Comunicação, ob. cit., p.12. 
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Tratou-se de uma recomendação assente na convicção de que, além de 

funcionarem como uma alavanca financeira, as parcerias entre os sectores 

público e privado a nível dos projectos de investimento melhoram igualmente a 

qualidade da respectiva execução e gestão.  

 

Nesta medida, após haver reiterado, como nunca até então, o apelo à 

constituição de parcerias entre ambos os universos, o Executivo comunitário 

definiu um conjunto de “boas práticas”674 para optimizar as referidas iniciativas, 

concluindo com o compromisso de garantir o apoio aos projectos 

desenvolvidos em modelo PPP – financiando-os através dos Fundos 

Estruturais e do Fundo de Coesão, uma vez satisfeitos os critérios de 

elegibilidade – e, bem assim, aos projectos de maior dimensão, e estimular os 

Estados a apresentarem uma avaliação da pertinência do recurso a PPP, 

beneficiando para o efeito do contributo técnico e financeiro do BEI e do FEI. 

 

Em conformidade, além de terem sido proferidas as palavras mágica – 

Parcerias Público-Privadas –, assistiu-se também à promessa de criar um 

enquadramento financeiro propiciatório da utilização deste tipo de associação 

de ambos os universos.  
 

3.4.3. O Banco Europeu de Investimentos e as Parcerias 
Público-Privadas 

 
 Desde a década de noventa que o BEI participa activamente quer como 

financiador e consultor de projectos e programas PPP675, quer como parceiro 

na definição de molduras financeiras adequadas a este tipo de abordagem, 

                                                 
674 Os sistemas de PPP funcionam melhor quando os Governos nacionais assumem o compromisso 
político claro de promoverem a participação do sector privado em projectos do sector público – “policy 
framework” – e as PPP exigem enquadramentos claros e específicos nos diferentes domínios de 
intervenção – “legal framework”. Cf., Comunicação, ob. cit., p.12.  
675 A este propósito, Philippe Tabary, Eurotunnel: la BEI, principal bailleur individuel de fonds, RMC nº 
315, 1988, pp. 161 e ss. A experiência do BEI no financiamento deste esquema de projectos remonta com 
um carácter pioneiro ao Eurotúnel (França/Reino Unido), em 1987, ao Orlyval (França), em 1989, e à 
Segunda Travessia Severn (Reino Unido), em 1992, dando aliás continuidade à participação em projectos 
públicos na área da energia. Neste quadro, quando nos finais dos anos noventa começou a conceder 
empréstimos às acções lançadas ao abrigo da PFI britânica, em amplo crescimento a partir de 1997, e 
para implementação das RTE, a carteira de projectos do Banco passou a acusar um crescimento muito 
significativo, posteriormente reforçado com o acolhimento da abordagem PPP por numerosos países 
comunitários e muitos PECO’s, situação que acabou por emprestar ao BEI um carácter imbatível como 
entidade financiadora de parcerias. 
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dois domínios em que conta com um extenso, diversificado e relevante registo 

de operações e contributos. De facto, após uma primeira fase em que a 

esmagadora maioria dos empréstimos se concentrou fundamentalmente no 

sector clássico das infraestruturas de transportes, a extensão da metodologia a 

outras áreas fez com que a acção do Banco haja acompanhado tal evolução 

sensível na generalidade dos países europeus676677.   

 

Um contexto em que a presença do BEI evidenciou um carácter essencial, 

porventura mesmo decisivo, como catalizador não só do envolvimento do 

sector privado na melhoria de infraestruturas e serviços públicos, mas também 

na optimização da capacidade operacional do sector público no sentido de uma 

realização mais cabal dos objectivos económicos nacionais e da UE678. 

 

Daí o papel-charneira em matéria de financiamento de projectos PPP, que 

justifica plenamente a associação à Iniciativa Europeia para o Crescimento, 

circunstância que lhe permitiu, aliás, reforçar a faceta de parceiro privilegiado e 

formular propostas para a definição de um melhor enquadramento nas 

valências institucional e financeira679.  

 

Nesta medida, quando mandatado para identificar as melhores formas de 

mobilizar o financiamento público e privado em benefício da abordagem, bem 

como as medidas susceptíveis de contribuírem para o seu desenvolvimento, o 

BEI, revisitando propostas antigas, reconheceu quer a particular importância do 

aumento dos instrumentos financeiros, quer o carácter crucial das sinergias 

entre a Comissão, os Estados membros, as instituições nacionais 

especializadas e, ainda, o sector bancário e os mercados de capitais680681.  

                                                 
676 Uma extensão que resultou da particular visibilidade das vantagens das parcerias em termos de 
ganhos de valor para o erário público e, bem assim, da aquisição de competências das Administrações na 
matéria, como evidencia o documento Le Rôle de la BEI dans les Partenariats Public-Privé (PPP), BEI, 
Luxemburg, 15 July 2004. 
677 Configurou-se, atesta Guy Chetrit, EIB Financing of PPP’s, Lisbon, 1999, pp. 12 e ss., um verdadeiro 
desafio para o Banco, não só no tocante à capacidade financiadora, mas também em matéria de 
“expertise” técnica. 
678 Cf., PwC, Developing Public Private Partnerships in New Europe, London, 1999. 
679 Cf., CE de Bruxelas, de Outubro de 2003. 
680 Cf., BEI, The Growth Initiative: further report to ECOFIN, Luxembourg, 30 septembre 2003. 
681 Como reconhece Scott L. Hoffman, The Law and Business of International Project Finance, The 
Hague, Kluwer Law International, 2ª ed., 2001, pp.456 e ss. 
BEI e a Comissão prepararam uma série de medidas posteriormente incorporadas na Iniciativa do 
Crescimento, que compreenderam a instituição de um quadro regulamentar, financeiro e administrativo 
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As PPP’s são um campo em que o Banco se absteve de criar uma 

definição própria de parceria, assumindo antes uma posição descritiva perante 

a diversidade de modelos de cooperação entre as entidades públicas e os 

promotores privados abrangidos pela designação genérica de PPP682. 

 

Mas, ao invés da maior parte das instituições financeiras internacionais e 

de financiamento ao desenvolvimento, que prosseguem políticas activas de 

favorecimento da abordagem PPP, o Bano, que actua como intérprete da 

política da União683, mostra-se neutro entre os projectos construídos segundo 

as regras da contratação pública tradicional e os projectos realizados em 

parceria. Nesta medida, além de a sua participação ser o reflexo das opções 

dos Estados, também a natureza PPP não representa só por si uma condição 

de admissibilidade das propostas, sujeitas também ao cumprimento dos 

requisitos de elegibilidade que por norma pratica: pertinência e eficácia; 

eficiência e; viabilidade financeira e técnica a longo prazo684. 

 

Em termos operacionais, nos projectos PPP o BEI tem em regra dois 

clientes: a entidade pública, a quem presta aconselhamento para a modelagem 

do projecto e a elaboração da estratégia financeira, havendo a possibilidade, 

depois da apresentação de propostas, de o candidato ganhador se tornar 

igualmente um cliente685.  

 

Trata-se de uma posição que repousa na estreita colaboração que 

mantém com os sectores público e privado e no reconhecimento da valia da 

sua participação para validar os projectos, funcionando as análises que realiza, 

enquanto instituição competente e credível, como uma garantia para o sector 

                                                                                                                                               
adequado ao incentivo e à captação do investimento e à mobilização dos recursos financeiros 
comunitários, e o convite aos Estados membros para continuarem a reentrar as despesas públicas em 
domínios com efeito sobre o crescimento económico e sem incidência acrescida nos orçamentos 
públicos. 
682 Para merecerem a qualificação de parceria, os projectos hão-de preencher um certo conjunto de 
condições específicas, como reconhece Le Rôle de la BEI dans les Partenariats Public-Privé (PPP), ob. 
cit.: serem da iniciativa do sector público; terem objectivos claramente definidos; comportarem uma 
partilha de riscos com o sector privado, fundarem-se numa relação contratual limitada no tempo; e 
preverem a separação explícita entre a entidade pública e o mutuário. Na mesma linha, Paul Lignières, 
Partenariats Public-Privés, 2ª ed., ob. cit., pp. 158 e ss. 
683 Cf., Guy Chetrit, EIB Financing of PPP’s, ob. cit., p.10. 
684 Neste sentido, os Relatórios de avaliação de projectos. Por todos, Rapport d’évaluation. Évaluation des 
opérations (EV). Évaluation des projets de type PPP financés par la BEI, Mars 2005.  
685 Cf., Scott L. Hoffman, The Law and Business of International Project Finance, ob. cit., pp. 457 e ss. 
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público no tocante à pertinência da montagem decidida, ao mesmo tempo que, 

para os financiadores privados, constitui um sinal inequívoco de confiança no 

projecto e respectiva exequibilidade e viabilidade, facilitando os investimentos 

infraestruturais686.  

 

No âmbito das relações com o sector público, o Banco mostra uma clara 

preferência pelo estabelecimento de um diálogo precoce que torne possível 

identificar as condições mais ajustadas aos objectivos a atingir. Nesta 

conformidade, procura intervir ainda antes da contratação, cooperando numa 

base de igualdade e independência com todos os proponentes com o propósito 

de permitir a selecção das melhores propostas, considerando, 

designadamente, o modo como se propõem transferir para o sector público as 

vantagens financeiras decorrentes da sua intervenção687.  

 

Do seu lado, os parceiros privados saúdam não só a acção desenvolvida 

junto dos parceiros públicos para a aprovação dos objectivos dos projectos em 

parceria, evitando a polarização dos dois universos, mas também a prática do 

Banco no que toca à autonomia e isenção que adopta com os potenciais 

clientes durante a fase de apresentação das propostas. 

 

Também os agentes do sector financeiro, designadamente, os bancos 

comerciais, aplaudem a qualidade do trabalho do Banco e a especial 

experiência à mesa das negociações. Aliás, a prática do BEI em matéria de 

montagens PPP e de negociação de contratos é sempre muito apreciada pelas 

partes envolvidas, em particular nos países com uma prática limitada neste tipo 

de esquemas de financiamento, junto dos quais a sua intervenção representa 

um contributo mais ou menos informal para a projecção do esquema PPP688. 

 

                                                 
686 Cf., E. R. Yescombe, Public-Private Partnerships, ob. cit., pp. 316 e ss.; D.R.R. Dunnett,The European 
Investment Bank: autonomous instrument of common policy’, CMLR nº 4, 1994, pp. 721 e ss, 
687 Um processo de contratação no rigoroso respeito das regras da concorrência constitui um elemento 
essencial dos trabalhos efectuados pelo BEI, como assinalam Mathias Dawatripont e Patrick Legros, 
Public-private partnerships: contract design and risk transfer, EIB Papers, vol. 10, nº 1, EIB, Luxembourg, 
2005, pp. 120 e ss., constituindo por isso o processo de contratação em condições apropriadas uma das 
condições decisivas de que faz depender a sua participação. 
688 Cf., Scott L. Hoffman, The Law and Business of International Project Finance, ob. cit., pp. 459 e ss. 
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Por outro lado, uma vez que na maior parte dos casos o êxito das 

montagens PPP supõe a existência de interesses comuns entre os 

financiadores e o parceiro público, exigindo ambos que os projectos preencham 

os objectivos de desempenho, é comum o parceiro público procurar que os 

financiadores façam estudos aprofundados e independentes, a fim de 

garantirem que os problemas operacionais associados sejam resolvidos de 

forma satisfatória pelo parceiro privado. 

 

Nesta perspectiva, o rigor do BEI em matéria de “due diligence”, bem 

como o compromisso de conservar a dívida relativa aos projectos até ao 

respectivo vencimento, são factores decisivos, visto que oferecem ao parceiro 

público uma estabilidade e solidez consideráveis, testemunhando a manifesta 

mais-valia da participação da instituição europeia689. 

 

Os projectos PPP financiados pelo BEI revestem, sobretudo, a 

modalidade de “project finance”, normalmente com garantia bancária de 

bancos comerciais privados durante a fase da construção. Dada a elevada 

complexidade das montagens financeiras destes esquemas de parceria, o 

Banco, além da concessão de empréstimos, passou também a disponibilizar a 

experiência adquirida da sua longa prática pluri-sectorial e multinacional, em 

articulação com o sector público e a Comissão, para ajudar na definição da 

estrutura legal mais adequada.  

 

A qualidade de crédito da carteira PPP do Banco é reforçada pela garantia 

concedida pelo sector público aos fluxos de pagamento destinados a 

numerosos projectos. Com efeito, em muitos casos as obrigações de 

pagamento estão exclusivamente a cargo do sector público, não ficando os 

parceiros privados expostos ao risco de mercado.  

 

Do ponto de vista financeiro, a longa duração dos empréstimos para 

projectos PPP e os períodos de diferimento propostos pelo Banco são 

particularmente apropriados aos projectos infraestruturais de grande 

                                                 
689 Cf., Guy Chetrit, Financing of PPP’s, ob. cit, p.13; Paul Lignières, Les Partenariats Public-Privés, 2ª 
ed., ob. cit., pp.153 e ss.; E. R.Yescombe. Public-Private Partnerships, ob. cit., pp.142 e ss. 
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envergadura, reordenamento urbano e transportes, considerada a longa 

duração do ciclo de vida técnica e económica dos activos financiados, o perfil 

de evolução dos correspondentes fluxos de tesouraria e a duração das 

concessões690, características que reforçam a economia dos projectos, 

aproveitando igualmente aos demais financiadores. 

 

No terreno, o BEI tem tido uma participação em que a política de 

empréstimos articula, por um lado, a acção como instituição pública de 

financiamento da Comunidade, privilegiando a eficiência económica dos 

projectos e a contribuição para a realização das políticas comunitárias e, por 

outro, a prática como instituição bancária, assegurando-se da solidez financeira 

da operação691.   

 

Em matéria de projectos PPP, o financiamento do BEI, no respeito da 

prática do Banco692, cobre apenas 50% do custo dos projectos elegíveis no 

respeito da regra da complementaridade na relação com outras entidades 

financiadores, quer se trate de bancos comerciais, quer dos mercados de 

capitais, mantendo o volume dos recursos disponibilizados dentro dos limites 

normais e sendo muitos empréstimos suportados por garantias bancárias693. 

 

A intervenção do BEI tem provocado um efeito dinamizador assinalável ao 

nível da construção de programas de financiamento para projectos PPP, dado 

a sua instrução técnico-económica e financeira ajudar manifestamente os 

promotores a validar seja a decisão da escolha do modelo de parceria, seja a 

respectiva estrutura, podendo a participação do Banco ser facilitadora da 

aprovação dos pedidos de crédito694.  

 

                                                 
690 Cf., Le Rôle de la BEI dans les Partenariats Public-Privé (PPP), ob. cit. 
691 Como defende Guy Chetrit, EIB Financing of PPP’s, ob. cit., os projectos PPP que o BEI apoia têm de 
ser financeiramente robustos, económica e tecnicamente viáveis, conformes às regras ambientais e 
respeitadores das normas europeias da concorrência No mesmo sentido, a pedagogia dos relatórios de 
avaliação de projectos. 
692 Cf., Daniel Strasser, Les Finances de l’Europe, Paris, LGDJ, 1990, pp. 155 e ss. 
693 Cf., E. R. Yescombe, Public-Private Partnerships, ob. cit., p. 318. 
694 Cf., Michael Jürgen Werner, European Union, The Role of the EIB in PPP Projects, in: A Practical 
Guide to PPP in Europe, London, City & Financial Publishing, 2006, pp. 23 e ss. 
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De igual forma, a assessoria que presta para a construção de montagens 

bancáveis são outro contributo importante, atendendo ao estatuto único de 

prestador imparcial de fundos sem fim lucrativo, inspirando confiança nas 

relações entre os sectores público e privado. 

 

Por fim, o Banco constrói também montagens financeiras flexíveis e 

inovadoras para os projectos em esquema PPP. Daí que, além dos 

empréstimos “clássicos”, com taxa fixa ou variável, tenha criado igualmente o 

primeiro mecanismo financeiro estruturado para projectos PPP de primeira 

prioridade. Como propôs no quadro da Iniciativa Europeia para o Crescimento, 

a Competitividade e o Emprego, procura desenvolver um leque alargado de 

instrumentos financeiros, como garantias, dívidas de segundo nível ou 

“mezzanine”, um leque de inovações que, associadas aos critérios de “due 

diligence”, contribuem para lhe conferir um papel motor de outras fontes de 

financiamento.  

 

Os principais domínios de intervenção do BEI em matéria de empréstimos 

a PPP’s reforçam consideravelmente o seu papel de banco público, cuja acção 

é guiada por orientações de política geral. Além das operações directas de 
empréstimo, desempenha ainda uma função importante fruto da posição única 

de actor pan-europeu no mercado de parcerias e de catalisador deste tipo de 

montagens financeiras695. 

 

Enquanto Banco de que são accionistas os Estados membros da UE, a 

intervenção do BEI tem naturalmente consequências de carácter político: por 

um lado, pode significar a garantia do cumprimento das obrigações contratuais 

assumidas pelo promotor ou Governo; por outro, a participação de “dinheiro 

europeu “, por intermédio do BEI, é susceptível de melhorar o acolhimento de 

projectos em regiões onde a utilização de parcerias suscita ainda alguma 

retracção por razões de ordem política. 

 

                                                 
695 Actualmente, o Banco financia projectos do tipo PPP na Bélgica, Dinamarca, Alemanha, Espanha, 
França, Grécia, Irlanda, Itália, Holanda, Áustria, Polónia, Portugal e Reino Unido, bem como em vários 
países terceiros, como a Rússia, China e África do Sul. Cf., Le Rôle de la BEI dans les Partenariats 
Public-Privé (PPP), ob. cit. 
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A participação do Banco tem ainda um impacto importante i em termos de 

desenvolvimento das PPP’s. A elaboração e a negociação deste tipo de 

projectos em mercados emergentes exige competências de que os promotores 

nem sempre dispõem, podendo então o BEI fornecer apoio, contribuindo com o 

suporte institucional tanto para a elaboração das políticas PPP, como para a 

venda de projectos individuais.  

 

No relatório sobre o financiamento privado de equipamentos de interesse 

colectivo, o CNPF propôs a reforma das modalidades de intervenção do BEI, 

considerando justificável, senão mesmo desejável, a respectiva diversificação 

e, bem assim, uma evolução estatutária no sentido de uma instituição com uma 

missão análoga à da SFI do BM696. 

 

3.5. O Projecto “Galileo”: A Primeira Parceria Público-Privada de 
Iniciativa Comunitária 

 
3.5.1. Enquadramento  

 

O projecto “Galileo”, que constitui um elemento-chave das RTE-T697, 

representa a primeira PPP lançada por iniciativa comunitária com o objectivo 

de tornar operativo um sistema tecnológico de radionavegação por satélite698, 

desenhado especificamente para utilizações civis e susceptível de proporcionar 

serviços de navegação e localização de pessoas e bens à escala mundial699700. 

                                                 
696 Cf.,CNPF, Le Financement privé des équipements d’intérêt collectif, Rapport, Octobre 1991, pp. 36 e 
ss. 
697 Cf., Nuria Garrido Cuenca, El programa Galileo de radionavegación por satélite: análisis de su encaje 
normativo en la política común de transportes y redes transeuropeas, Gaceta Jurídica de la Unión 
Europea y de la Competencia nº 221, 2002, pp. 24 e ss. 
698 Cf., COM (1999) 54 final, de 10 de Fevereiro, Resolução do Conselho de 5 de Abril de 2001, que 
aprovou o lançamento do programa europeu de navegação por satélite “Galileo”.  
699 A radionavegação por satélite permite ao detentor de um receptor determinar, a todo o tempo, a sua 
posição espacial precisa através da captação dos sinais emitidos por uma constelação de satélites. 
700 Como assinala Nuria Garrido Cuenca, El programa Galileo de radionavegación por satélite: análisis de 
su encaje normativo en la política común de transportes y redes transeuropeas, ob. cit., pp. 22 e ss., o 
sistema europeu de radionavegação global visa assegurar o controlo dos tráficos rodoviário, ferroviário e 
marítimo e a transmissão sincronizada de dados entre computadores, dispondo de uma plataforma 
tecnológica com capacidade para desenvolver uma gama quase infinita de serviços globais de nova 
geração, entre os quais a telemedicina, o controlo de arguidos sob tutela prisional ou a dosagem de 
adubos na agricultura, criando ainda um espaço de concorrência internacional face aos sistemas 
congéneres em funcionamento, o GPS e o GLONASS, desenvolvidos sob a égide dos Estados Unidos e 
da Rússia, respectivamente. A arquitectura do sistema baseou-se numa constelação composta por 30 
satélites em 3 órbitas não geostacionárias em volta do globo terrestre, colocadas a uma altitude média de 
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De facto, com a entrada em operação, o sistema “Galileo” propõe-se fornecer 

vários níveis de serviços de acesso aberto ou limitado, prestados de forma 

gratuita, em exploração comercial ou reservados a fins de interesse público701.  

 

Um quadro em que o projecto, de natureza pan-europeia702, demonstra de 

forma inequívoca que a abordagem PPP é também susceptível de aplicação 

em áreas de tecnologia avançada, evidenciando capacidade para se 

materializar em resultados práticos fora do domínio das infraestruturas 

tradicionais. 

 

3.5.2. O Projecto “Galileo” 
 

O projecto “Galileo”, que assenta num contrato de concessão atribuído por 

um período de vinte anos, compreende três fases principais tendo em vista a 

operacionalização e exploração do sistema: a primeira, orientada para a 

definição do sistema de radionavegação por satélite; a segunda, centrada no 

respectivo desenvolvimento e validação; e a terceira, que cobre a instalação 

operacional e a exploração comercial do sistema, desdobrada em duas 

subfases, de implementação e exploração703. 

                                                                                                                                               
24 000 km e geridos tecnicamente por uma rede estações terrestres, em interoperabilidade com os dois 
sistemas existentes, sendo o seu desenvolvimento e instalação orçado em cerca de 3.6 biliões de euros 
701 Segundo Nicolas Warinsko e Luc Tytgat, Le programme Galileo, l’engagement de l’Europe dans une 
nouvelle génération de services de navigarion par satellite, RMC et UE nº 439, pp.392 e ss., a carteira de 
serviços prevista compreende um serviço base de livre acesso, ou seja, aberto, universal e a título 
gratuito, dirigido a serviços de interesse geral e a aplicações de utilização de massa pelo grande público; 
um serviço comercial, sujeito a tarifação e ligado ao desenvolvimento de aplicações para fins 
profissionais, oferecendo níveis acrescidos de desempenho em relação ao serviço base, em especial em 
termos de garantia de serviço; um serviço de salvaguarda de vidas humanas, de elevada precisão e 
integridade para aplicações especificas; um serviço de busca e salvamento, destinado a melhorar os 
sistemas de assistência existentes em caso de socorro e salvamento; e um serviço público regulado, 
assente num sinal robusto resistente às interferências e codificado, de acesso reservado principalmente 
às necessidades das instituições públicas ligadas à protecção civil, segurança nacional e pública (polícia 
e bombeiros). 
702 Vários países não europeus aderiram já ao sistema “Galileo” – China, Coreia, Ucrânia, Marrocos –, 
estando outros em consultas e análise – Argentina, Coreia do Sul e Noruega. 
703 Como assinala Nuria Garrido Cuenca, Política común de transportes, redes transeuropeas y ferrocarril 
(no prelo), em termos de faseamento definiram-se três fases principais, tendo em vista a 
operacionalização e exploração do sistema: a primeira foi orientada para a definição do sistema de 
radionavegação por satélite; subsequentemente, a segunda centrou-se no desenvolvimento e validação 
do sistema (2001-2005); e a terceira cobriu a instalação operacional e a exploração comercial do sistema, 
com desdobramento em duas subfases, de implementação (2006-2007) e de exploração propriamente 
dita, prevista a partir de 2008. A primeira focalizou-se na definição do sistema e das soluções mais 
adequadas ao seu desenvolvimento e exploração, tendo sido oficialmente concluída em 2000. Nesta 
etapa, actuando em conjunto, a Comissão e a ESA mobilizaram o contributo de uma parte significativa da 
indústria espacial europeia, assim como de um largo número de potenciais operadores, com o propósito 
de compreenderem e definirem os vários elementos básicos do projecto e do sistema tecnológico de 
suporte. Vários projectos e estudos deram o seu contributo para o resultado desta fase, tendo culminado 
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Em matéria de operacionalização, os resultados oficiais da fase de 

definição reiteraram o interesse estratégico e económico do projecto, enquanto 

condição central para promover a independência da UE no domínio da 

radionavegação por satélite. Por outro lado, na altura extraíram-se também 

conclusões importantes em termos do modelo de financiamento, 

implementação e exploração, havendo a solução final apontado de forma 

inequívoca no sentido das vantagens inerentes ao esquema PPP. 

 

Na verdade, os estudos da análise custo-benefício demonstraram que o 

sistema era rentável e suficientemente atractivo para mobilizar o interesse de 

investidores e financiadores privados, tornando possível a redução progressiva, 

porventura mesmo a desnecessidade, do financiamento público em termos de 

subsídios a fundo perdido. 

 

Deste modo, reforçou-se a programação traçada pelo Conselho, que 

apontava para o financiamento público integral da primeira fase, devendo as 

restantes duas colher fundos canalizados pelos sectores público e privado no 

âmbito de uma PPP, assumindo a esfera pública, no máximo, um terço do 

custo de implementação. 

 

Nesta medida, tornou-se essencial dotar o projecto de um quadro jurídico 

e financeiro adequado, tendo em vista não apenas a atracção do financiamento 

privado, mas também a criação de uma nova estrutura de coordenação e 

gestão dos fundos afectos ao programa, capaz de assumir ainda a supervisão 

e integração do sistema EGNOS704. 

 

Assim, na fase de desenvolvimento e validação do sistema foi criada a 

empresa comum Galileo705, enquanto uma iniciativa conjunta da Comissão e da 

ESA numa base paritária, aberta à participação de outras entidades como o 

                                                                                                                                               
na adopção do “Galileo Mission High Level Definition Document“ após um processo de consulta, 
envolvendo os Estados membros, os potenciais utilizadores e investidores privados. 
704 O EGNOS lançado em 1994 é um sistema de radionavegação por satélite dependente do GPS 
americano e do GLONASS russo dirigido para o alerta do utilizador de disfunções do sinal retransmitido 
por satélites geostacionários. 
705 Cf., François Danis, L’Entreprise Commune Galileo, RMC et UE nº 466, 2003, pp.194 e ss. 
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BEI e empresas privadas706707, que representou uma estrutura temporária de 

gestão, a manter até à criação da entidade responsável pelo projecto tendo em 

linha de conta a constituição futura de uma PPP para a fase de exploração 

operacional e comercial do sistema708. 

 

À empresa comum coube, entre outras, as tarefas de velar pelo 

desenvolvimento correcto do projecto e pela prossecução dos esforços em 

matéria de investigação e desenvolvimento tecnológico; associar os 

financiamentos públicos e privados; preparar as modalidades de gestão das 

fases de implementação, funcionamento e exploração, incluindo o 

financiamento da fase de implantação que devia ser assegurado através de 

uma PPP, cumprindo ao respectivo contrato estabelecer a grelha de 

responsabilidades, papéis e riscos a partilhar pelos parceiros público e privado. 

 

Quanto ao esquema de financiamento das fases de instalação e 

exploração, a solução adoptada baseou-se na associação de recursos 

comunitários, provenientes da CE e da ESA, com o financiamento privado a 

aportar pelo concessionário, podendo os fundos ser definidos numa proporção 

a determinar em sede de negociação competitiva. 

 

Por outro lado, uma vez que a fase de desenvolvimento era financiada 

conjuntamente por recursos canalizados pela Comissão e pela ESA sob gestão 

da empresa comum, no quadro da concessão previu-se a faculdade de confiar 

ao concessionário a fruição não só de bens corpóreos e incorpóreos, mas 

também de direitos e obrigações resultantes da fase de desenvolvimento. 

Nesta linha, a empresa comum Galileo reservou não só o direito de excluir 

                                                 
706 Cf., Regulamento (CE) nº 876/2002 do Conselho, de 21 de Maio de 2002, JO L 138, de 28 de Maio de 
2002. 
707 A empresa comum ficou encarregada, nomeadamente, de velar pelo desenvolvimento correcto do 
programa e pela prossecução dos esforços em matéria de investigação e desenvolvimento tecnológico; 
associar os financiamentos públicos e privados; preparar as modalidades de gestão das fases 
subsequentes do programa – implementação, funcionamento e exploração –, incluindo a transformação 
numa outra estrutura jurídica que possa tomar a forma de sociedade europeia. No quadro da missão da 
empresa comum, o concurso para a atribuição da concessão foi lançado no último trimestre de 2003, 
tendo como objecto o financiamento e a gestão das fases de implementação e exploração do programa 
Galileu durante um período adequado à renovação das infra-estruturas (presumivelmente 20 anos), 
prevendo-se que, no termo, possa ser objecto de nova concessão, Anúncio da Concessão nº 2003/S 200-
179789 de 17/10/2003 
708 Cf., Resolução do Conselho, de 5 de Abril de 2001, JO C 157, de 30 de Maio. 
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certas partes do programa, mas também de alargar o objecto da concessão a 

actividades conexas, como a gestão do ENGOS709. 

 

Sobre o recurso à via PPP para viabilizar o desenvolvimento e a 

exploração de um projecto sem precedentes, importa realçar que a Comissão 

enveredou por uma concepção estratégica baseada na definição precisa da 

missão do sistema de navegação por satélite e pelo seu desenvolvimento 

progressivo em cooperação com o sector privado. 

 

Ora, tendo em conta a complexidade e envergadura do projecto de 

carácter europeu e multinacional, a aproximação à abordagem PPP foi gradual, 

havendo ganho maturidade nas fases de definição e desenvolvimento. Na 

verdade, o desafio colocado pela concepção, implementação e exploração 

deste projecto não tinha de conduzir, necessariamente, a uma solução de 

parceria com o sector privado, embora fosse óbvio que a sua exequibilidade 

                                                 
709 A estrutura de concurso desenhada compreendeu uma fase de pré-qualificação, seguida de uma fase 
de negociação competitiva com um número restrito de concorrentes previamente qualificados. Para se 
qualificarem os concorrentes tiveram de satisfazer um conjunto de critérios, compreendendo a 
demonstração de capacidades-chave e a consideração do interesse público: Demonstração de 
capacidade de financiamento para implantar a rede de infraestrutura espacial e terrestre, assim como de 
geri-la durante a fase de exploração; e, ainda, de capacidade para desenvolver e promover o sistema 
Galileu à escala mundial, em especial com base na sua experiência e alianças internacionais No tocante 
à fase de negociação competitiva, a selecção do concessionário ficou subordinada ao princípio da 
proposta economicamente mais vantajosa, tomando em conta dois importantes critérios: o montante das 
contribuições públicas requeridas, atendendo em especial à credibilidade e pertinência da proposta 
formulada pelo concorrente para, na respectiva óptica, maximizar os fluxos de receitas comerciais 
gerados pelo sistema Galileu; a qualidade da proposta face aos requisitos decorrentes da instalação e 
gestão das infra-estruturas espaciais e terrestres inerentes ao funcionamento do sistema Galileu, em 
conformidade com as exigências imperativas de serviço público, nomeadamente em termos de segurança 
e garantia de serviço. O desdobramento dos critérios enunciados seria integrado, em anexo, no caderno 
de encargos específico para a fase de negociação competitiva. No âmbito do procedimento de 
contratação, a empresa comum Galileu reservou-se também o direito de extinguir a qualquer momento o 
processo de selecção e de não ter a obrigação de aceitar a proposta mais vantajosa em termos 
financeiros. Conforme ao previsto no enquadramento definido para as estruturas de gestão dos 
programas europeus de radionavegação por satélite, a entidade oficial adjudicante será uma autoridade 
supervisora a criar para o efeito, com a designação de Autoridade Europeia Supervisora do Sistema 
Global de Navegação por Satélite (GNSS), nos termos do Regulamento (CE) nº 1321 do Conselho de 12 
de Julho de 2004, relativo à definição das estruturas de gestão dos programas europeus de 
radionavegação por satélite A esta autoridade comunitária está cometido um conjunto amplo de funções 
essenciais para a operacionalização sustentada de todo o sistema, entre as quais se destacam: actuar 
como entidade outorgante face ao concessionário seleccionado e encarregue da implantação e 
exploração do programa “Galileo”, assegurando designadamente a gestão do contrato de concessão; 
gerir os fundos especificamente atribuídos aos programas europeus GNSS; herdar da empresa comum a 
gestão do acordo com o operador económico encarregado da operação do EGNOS e definir futuras 
opções políticas relativas a este sistema; coordenar as acções dos Estados membros no tocante às 
frequências necessárias ao funcionamento do sistema; apoiar a Comissão na elaboração de propostas a 
apresentar ao PE e ao Conselho e na adopção de regras de execução; assegurar a modernização e 
desenvolvimento de novas gerações do sistema; certificar as várias componentes do sistema e gerir todos 
os aspectos relacionados com a segurança do sistema. 
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desafiava as práticas tradicionais de financiamento, contratação e exploração 

de empreendimentos públicos.  

 

Na realidade, os modelos PPP típicos introduzidos ao nível dos Estados 

membros são sempre desenhados para projectos de obra ou serviço público 

com uma forte componente construtiva e operacional de serviços 

infraestruturais, ou seja, de um modo geral trata-se de projectos de “baixa 

tecnologia”, em que os riscos podem ser relativamente bem identificados e 

mensurados e, bem assim, optimizada a respectiva afectação às partes 

envolvidas no esquema de parceria710.  

 

Todavia, nos projectos de “elevada tecnologia”, os aspectos tecnológicos 

ligados ao seu desenvolvimento compreendem, naturalmente, graus elevados 

de incerteza que não podem deixar de se repercutir na análise de risco 

efectuada pelas partes envolvidas, com particular acuidade pelas instituições 

financiadoras711.  

 

Deste modo, os projectos de grande envergadura e alta tecnologia não só 

tendem não só a pôr em causa os procedimentos tradicionais de montagem e 

contratação, mas também colocam novos desafios à abordagem-padrão das 

PPP’s712, requerendo respostas inovadoras para as novas incertezas713.  

 

Constituindo o sistema Galileo um projecto naturalmente complexo de 

“elevada tecnologia”, a contribuição da indústria privada mostrou-se sempre um 

                                                 
710 Projectos de “baixa tecnologia”, como infraestruturas de natureza essencialmente física, estradas e 
pontes, entre outras, e infraestruturas sociais, nomeadamente, escolas, hospitais e prisões. 
711 Cf., Como defende Alan L. Platz, Strategic Decision Analysis – a General Management Framework, 
Boston, Little Brown and Company, 1981, pp.564-578, nos projectos de tecnologia avançada é frequente 
emergirem problemas de concomitância de implementação, em que certos elementos interrelacionados 
da estratégia têm de ser desenvolvidos em simultâneo, designadamente, parte da própria tecnologia a ser 
aplicada no desenvolvimento do projecto. 
712 Nos projectos de “elevada tecnologia” a afectação de riscos, a definição de estratégias de mitigação de 
risco, a avaliação de “value for money” são dimensões críticas acrescidas na preparação e análise de 
viabilidade. 
713 Não é seguro que um determinado sub-contratante responsável pelo desenvolvimento tecnológico do 
projecto tenha a capacidade de o concluir apesar do conhecimento e experiência; é incerto que num caso 
de falha do sub contratante escolhido este possa vir a ser escolhido por outro sub contratante com 
condições de concluir o projecto; são ainda difíceis de determinar os custos de rectificação resultantes de 
defeitos de concepção; são também dificilmente previsíveis os custos derivados das necessidades de 
“upgrades” tecnológicos ao longo do projecto; são igualmente difíceis de estimar os próprios benefícios 
durante a sua vida útil. 
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factor indispensável e decisivo de sucesso. Porém, esta opção de fundo foi 

particularmente marcante uma vez que reflectiu quer o grau de credibilidade 

alcançado pela abordagem PPP, quer o reconhecimento das potencialidades 

da respectiva utilização em contextos complexos e de inovação. 

 

3.5.3. Uma Avaliação 
 

Hoje, o programa “Galileo” acusa um atraso acumulado de 5 anos em 

relação ao calendário inicial, fruto de uma série de dificuldades, sobretudo em 

matéria de transferência de riscos para o sector privado.  

 

Na fase de desenvolvimento, verificaram-se atrasos substanciais e 

derrapagens nos custos. De facto, embora o mercado dos serviços globais de 

navegação por satélite seja muito promissor, para o concessionário parece 

incerto, contando-se entre as razões desta incerteza a utilização comercial do 

Galileo, a gratuitidade do sinal civil de GPS e o facto de haver ainda uma 

grande interrogação sobre o grau de utilização do serviço público regulado. 

 

Daí que o consórcio espere da UE uma acção rápida e decisiva para a 

cobertura do risco associado, claramente subestimado nos planos originais, 

visto ter-se presumido que o sector privado ia assumir o risco de mercado. Se 

assim não for, os actuais atrasos podem produzir um efeito dominó em termos 

de investimento nos mercados de aplicações e de serviços a jusante, que 

dependem do nível de certeza no cumprimento do calendário para a 

implantação das infraestruturas Galileo. 

 

No presente, o projecto encontra-se claramente nas mãos do sector 

público, nomeadamente da ESA, não tendo sido possível uma transferência 

para o consórcio, em condições razoáveis, dos riscos de concepção, de 

execução e de exploração. 

 

Acresce que a UE partiu do princípio de que o “Galileo” podia ser 

desenvolvido e implementado num período mais curto e com um financiamento 

público consideravelmente menor do que o assumido pelos EUA para o GPS. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE III 
AS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS 

EM PORTUGAL 
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Capítulo VII  
Da Abertura à Iniciativa Privada às Parcerias Público-Privadas 

 
 
 

1. A Abertura das Actividades Económicas à Iniciativa Privada 
 

1.1. Enquadramento 
 

Em Portugal, as PPP’s emergiram na sequência de um amplo leque de 

reformas que, implementadas desde os anos oitenta, se orientaram no sentido 

da eliminação progressiva de medidas de intervencionismo revolucionário e 

carácter socializante desenvolvidas ao abrigo da Constituição Política de 1976, 

promovendo a abertura das actividades económicas à iniciativa privada. 

 

1.2. A Situação na Constituição Política de 1976 
 

A Constituição Política de 1976, pelo carácter compromissório714715, em 

resultado, por um lado, do Pacto MFA/Partidos e, por outro, dos arranjos entre 

as forças políticas com representação na Assembleia Constituinte716, procurou 

fazer uma síntese, algo original, entre a democracia representativa tradicional e 

a formulação de um programa de transformação económica com o objectivo de 

“abrir caminho para uma sociedade socialista”717.  

                                                 
714 A ideia de Constituição compromissória resultou traduzida, de forma particularmente feliz, no conceito 
de J. J. Gomes Canotilho, Direito Constitucional, 2ª ed., 1977, Coimbra, Almedina, pp.120 e ss., “A 
Constituição surgiu carregada ideologicamente, avançada nuns pontos e conservadora noutros, sujeita, 
na sua concretização à evolução das forças politicas reais”. 
715 A história do constitucionalismo revela alguns exemplos, mais ou menos evidentes, de constituições 
compromissórias: a Constituição de Weimar (1919), a Constituição Republicana Espanhola (1931), e, em 
alguns aspectos, a Constituição Italiana (1947) e a Constituição Portuguesa (1976). Todas foram 
elaboradas em períodos de conturbação social e ideológica. De qualquer modo, a elaboração do texto 
constitucional apareceu como um elemento de estabilidade e legalidade, na medida em que pretendeu 
ser um travão ao processo que certas forças revolucionárias queriam levar até às últimas consequências. 
Neste sentido, Manuel Afonso Vaz, Direito Económico, ob. cit., p.122; António Carlos Santos, Maria 
Eduarda Gonçalves e Maria Manuel Leitão Marques, Direito Económico, ob. cit., p. 36. 
716 Cf., Jorge Miranda, Um Projecto de Revisão Constitucional, Coimbra, Coimbra Editora, 1980, pp. 5 e 
ss.  
717 Sobre a génese da Constituição de 1976; Jorge Miranda, A Constituição de 1976. Formação. 
Estrutura. Fundamentos, Lisboa, Petrony, 1978; António L. Sousa Franco e Guilherme d’Oliveira Martins, 
A Constituição Económica Portuguesa. Ensaio Interpretativo, Coimbra, Almedina, 1993, pp.140 e ss.; 
António Menezes Cordeiro, A Constituição Patrimonial Privada, in: Estudos sobre a Constituição, Lisboa, 
Petrony, 1977, pp. 365 e ss. Sobre as características do processo gradual de transição para o socialismo 
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Um enlace em que o primado do princípio democrático permitiu a 

atribuição à Lei Fundamental de uma natureza programática, não directiva ou 

fechada718, que se reflectiu na aceitação do processo revolucionário, na 

necessidade de socialização dos meios de produção e de riqueza através de 

formas adequadas às características do período histórico que se vivia, “na 

abolição da exploração e da opressão do homem pelo homem” e no 

desenvolvimento das relações de produção socialistas719720.  

 

 Neste contexto, a constituição económica721, que visou romper com a 

organização económica de carácter corporativo existente e assumir um 

projecto ambicioso de transformação das relações económicas e sociais, 

apesar de elaborada no auge do período revolucionário não definiu as bases 

de uma economia socialista. Por isso, ainda que ao nível da inspiração teórica 

                                                                                                                                               
e o respectivo modelo económico, António L. Sousa franco, Sistema Financeiro e Constituição Financeira 
no Texto Constitucional de 1976, in: Estudos sobre a Constituição, Lisboa, Petrony, 1977, pp. 487 e ss. 
718 Esta circunstância tornou especialmente difícil a caracterização da Constituição de 1976, sustentando 
a maioria dos Autores, nomeadamente, Sousa Franco, Sistema Financeiro e Constituição Financeira no 
Texto Constitucional de 1976, in: Estudos sobre a Constituição, vol. III, Lisboa, Petrony, 1977, pp. 487 e 
ss.; Jorge Miranda, Direito da Economia, Lisboa, Univ. Cat. Port., 1982-83, pp. 154 e ss.; Carlos Mota 
Pinto, Direito Económico Português. Desenvolvimentos Recentes, Bol. FDC, vol. LVII, 1981, pp.137 e ss.; 
Carlos Ferreira de Almeida, Direito da Economia, II Parte, Lisboa, AAFDL, 1978, pp.715 e ss.; Guilherme 
d’Oliveira Martins, Constituição Económica, 1º vol. Lisboa, AAFDL, 1983-84, que no compromisso entre o 
princípio democrático e o princípio socialista existia a dominância do primeiro. Pela prevalência do 
princípio socialista pronunciam-se, entre outros, Gomes Canotlho e Vital Moreira, Constituição da 
República Portuguesa Anotada, 1ª ed., Coimbra, Coimbra Editora, 1978; A. J. Avelãs Nunes, A Garantia 
das Nacionalizações e a Delimitação dos Sectores Público e Privado no Contexto da Constituição 
Económica Portuguesa, in: Semana Jurídica Portuguesa en Santiago de Compostela, Universidad de 
Santiago de Compostela, 1986, na medida em que o legislador não podia executar uma política 
económica distinta da que era imposta pelas normas constitucionais, permitindo a Constituição uma 
liberdade de escolha de meios ao legislador, mas nunca de objectivos, porque definidos estes no próprio 
texto constitucional. Neste grupo, também Marcelo Rebelo de Sousa, A Adesão de Portugal e a 
Constituição de 1976, in: Estudos sobre a Constituição, vol. III, Lisboa, Petrony, 1977, pp.478 e ss., que 
no entanto chama a atenção para o facto de a prática constitucional ter ido em sentido inverso, atenuando 
a referida predominância. Por seu turno, Jorge Braga de Macedo, A Ilógica do Sistema Constitucional 
Português, in: Estudos do XX Aniversário do CEF, 1º vol. Lisboa, 1983, pp. 213 e ss., assenta a análise 
da Constituição na evidente falta de coerência económica, e Paulo de Pitta e Cunha, A Regulação 
Constitucional da Organização Económica, e a Adesão á CEE, in: Estudos sobre a Constituição, Lisboa, 
Petrony, 1977, pp. 441 e ss., destaca o contraste entre as constituições económicas dos Estados 
membros da CEE e o sistema constitucional português para acentuar o que considera ser a 
incompatibilidade do texto constitucional e a adesão de Portugal. Por um verdadeiro sistema económico 
socialista, totalmente fechado, em que estava suprimido o princípio democrático, pronunciam-se Autores 
como Marcello Caetano, Constituições Portuguesas, 6ª ed., Lisboa, Verbo, 1986, pp. 142 e ss., e Pedro 
Soares Martinez, Comentários à Constituição Portuguesa de 1976, Lisboa, 1978, pp. 14 e ss. 
719 Teve assim tradução no texto constitucional um princípio totalmente prospectivo, que não se traduziu 
na imposição de quaisquer regras vinculativas. Neste sentido, Jorge Braga de Macedo, Princípios Gerais 
da Organização Económica, in: Estudos sobre a Constituição, Lisboa, Petrony, 1977, pp. 190 e ss. 
720 Cf., Guilherme d’Oliveira Martins, A Constituição Económica Portuguesa – Novas Perspectivas, in: 
Estudos em Homenagem a Cunha Rodrigues, vol. II, Coimbra, Coimbra Editora, 2001, pp. 325 e ss. 
721 Usamos aqui a expressão constituição económica no sentido que lhe é atribuído pela Doutrina 
portuguesa, isto é, como o conjunto de princípios históricos que constituem uma determinada forma de 
organização da economia. Para mais precisões, cf., Vital Moreira, Economia e Constituição, Separata do 
Boletim de Ciências Económicas, vol. XVII, Faculdade de Direito de Coimbra, 1979. 
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apontasse para um avanço no sentido de outro modelo, a Constituição 

consagrou um sistema económico que, no essencial das disposições 

reguladoras da actividade económica, não se afastou de uma economia mista 

de mercado. 

 

Tratou-se de um modelo económico baseado em um importante sector 

público de forte pendor intervencionista, cabendo ao Estado um papel dirigente 

e vinculado à execução de um leque de incumbências prioritárias nas áreas da 

transformação das estruturas socio-económicas, da eliminação de 

constrangimentos económicos e da prossecução do crescimento e 

desenvolvimento económico. Afinal, um conjunto de tarefas que envolveram a 

realização de reformas profundas no sentido da sua transformação 

“socialista”722. 

 

Mas, em obediência ao princípio do pluralismo económico, o sector 

privado, na descrição dos sectores de propriedade dos meios de produção, 

mereceu a protecção constitucional, embora deixando de desempenhar o papel 

predominante na ordem económica em detrimento dos sectores público e 

cooperativo723, sendo esta admissibilidade da iniciativa privada, mesmo em 

concorrência com as demais iniciativas, um factor da maior importância para a 

caracterização do sistema económico pressuposto na Constituição. 

 

Daí que, como traços fundamentais de uma economia capitalista, a 

Constituição haja previsto não só a propriedade privada e a liberdade 

económica, enquanto instituições de organização – mostrando a importância 

fundamental de acolher dois princípios que haviam sido significativamente 

desvalorizados com o movimento revolucionário –, mas também o mercado e o 

plano, como instituições instrumentais, ainda que sujeitos a restrições 

                                                 
722 Cf., António L. Sousa Franco e Guilherme d’Oliveira Martins, A Constituição Económica Portuguesa, 
ob. cit., pp. 140 e ss. 
723 Alguns Autores, como Paulo de Pitta e Cunha, A Regulação Constitucional da Organização Económica 
e a Adesão à CEE, ob. cit., pp. 443 e ss., vêem no texto constitucional a atribuição de um carácter 
residual ao sector privado, podendo concluir-se da leitura do preceito, articulada com a definição do 
fundamento e organização económico-social, que estava em causa uma forma de titularidade 
historicamente precária, admissível por se tratar da “fase e transição para o socialismo”. 
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importantes que apontavam para um dirigismo estatal burocratizante e um 

intuito de transformação socializante724. 

 

Em relação ao direito de propriedade, se não criticamos a sua inclusão 

entre as normas constitucionais reguladoras da organização económica em 

substituição do capítulo dos direitos e garantias fundamentais, dada a vontade 

de acentuar a submissão tanto às normas programáticas da constituição 

económica, como ao papel de garantir um espaço de liberdade dos sujeitos 

económicos em relação ao Estado725; já não nos parece possível ignorar a 

previsão do instituto da expropriação, que configurou uma significativa e 

inequívoca restrição daquele direito726. 

 

De igual modo, no tocante à liberdade económica, uma das chaves da 

definição do estatuto económico da pessoa e da caracterização jurídico-

institucional do modelo de organização e funcionamento da economia727, que 

registou limitações de vulto corporizadas ora na determinação de que a 

iniciativa económica privada devia exercer-se dentro dos quadros definidos 

pela Constituição, pela lei ou pelo plano, ora na possibilidade de o Estado 

intervir na gestão das empresas privadas, ora ainda, e mais importante até, na 

atribuição de competência ao legislador ordinário de vedar sectores básicos à 

iniciativa privada. 

 

Por sua vez, quanto à conjugação do mercado e do plano, se bem que 

não haja consagrado a planificação socialista, concedendo ao plano o papel de 

principal instrumento regulador do sistema económico em desfavor do 

mercado, a Constituição apontou para um planeamento global fortemente 

                                                 
724 Cf., António L. Sousa Franco e Guilherme d’Oliveira Martins, A Constituição Económica Portuguesa, 
ob. cit., p. 150. 
725 Neste particular, seguimos Eduardo Paz Ferreira, Da Dívida Pública e das Garantias dos Credores do 
Estado, ob. cit., pp. 436 e ss., e a extensa bibliografia assinalada nas notas 54 e 55. Do mesmo Autor, A 
Constituição Económica de 1976: “Que reste-t-il de nos amours?”, in: Perspectivas Constitucionais. Nos 
20 Anos da Constituição de 1976, vol. I, Coimbra, Coimbra Editora, 1996, pp. 383 e ss. 
726 Neste sentido, José Oliveira Ascensão, Expropriação e Direitos Privados, in: Estudos sobre 
Expropriações e Nacionalizações, Lisboa, INCM, 1989,pp. 33 e ss. 
727 Cf., António L. Sousa Franco, Nota sobre o Princípio da Liberdade Económica, BMJ nº 355, 1986, pp. 
11 e ss. 
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dirigista, com traços acentuados de imperatividade em relação a largas áreas 

da actividade económica e social e nítida lógica de centralização728.  

 

No domínio dos factos, porém, verificou-se um acentuado contraste entre 

a concepção constitucional e a quase inexistência de planos que, durante o 

primeiro período de vigência da Constituição, primaram pela raridade e 

aprovação tardia. Mais curioso ainda foi a escassez de meios de concretização, 

manifestada no reduzido grau de exigência e vinculatividade evidenciado pelo 

facto de o plano ser imperativo apenas para uma parcela do sector público, 

deixando de fora o SEE e os sectores cooperativo e privado, demasiado 

importantes da actividade económica, para poder aspirar a um papel de 

orientação e coordenação global729730. 

 

Entre os restantes elementos caracterizadores avultou ainda a previsão 

constitucional da garantia de algumas das transformações ocorridas no período 

revolucionário, corporizada na consagração do princípio da irreversibilidade, 

nomeadamente das nacionalizações731732. 

                                                 
728 Foi a concepção do plano em termos extremamente ambiciosos ao nível da proclamação, segundo 
Eduardo Paz Ferreira, Direito da Economia, ob. cit., pp. 305 e ss., devendo garantir o desenvolvimento 
harmonioso dos sectores e das regiões, a eficiente utilização das forças produtivas, a justa repartição 
individual e regional do produto nacional, a coordenação das políticas económica e social, educacional e 
cultural, a preservação do equilíbrio ecológico, a defesa do ambiente e a qualidade de vida do povo 
português. 
729 Neste sentido António L. Sousa Franco e Eduardo Paz Ferreira, Finanças Públicas e Direito 
Financeiro, Lisboa, AAFDL, 1979, pp. 73 e ss.; Luís Cabral de Moncada, A Problemática Jurídica do 
Planeamento Económico, Coimbra, Coimbra Editora, 1985. 
730 Como reconhecem António L. Sousa Franco e Guilherme d’Oliveira Martins, A Constituição Económica 
Portuguesa. Ensaio Interpretativo, ob. cit., pp.243 e ss., tratou-se de um instrumento que nunca foi o 
centro e programa das grandes políticas económicas, simplesmente o instrumento verbal de cumprimento 
dos preceitos constitucionais procedimentais, passando-lhe praticamente à margem as grandes políticas 
económicas. 
731 Cf., António L. Sousa Franco e Guilherme d’Oliveira Martins, A Constituição Económica Portuguesa. 
Ensaio Interpretativo, ob. cit., pp. 140 e ss.; Eduardo Paz Ferreira, Direito da Economia, ob. cit., pp.110 e 
ss.; Guilherme d’Oliveira Martins, La Constitución económica portuguesa: del programa a la mediación, 
Número monográfico sobre “El sistema político y constitucional português”, 1974 -1987, Rev de Estudios 
Políticos, Nueva Epoca nº 60-61, 1988; J. J. Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituição da República 
Portuguesa Anotada, Coimbra, Coimbra Editora, 3ª ed., 1993; António Gervásio Lérias, A Evolução do 
Sector Empresarial do Estado, in: Estudos sobre o Novo Regime do Sector Empresarial do Estado, 
Coimbra, Almedina, 2000, pp.25 e ss. 
732 Nacionalizações que, tendo arrancado em 1974-1975 no âmbito do chamado “processo revolucionário” 
e na senda da “estratégia antimonopolista” já afirmada no Programa do Movimento das Forças Armadas 
de 25 de Abril de 1974, não se tinham traduzido em autênticas nacionalizações de sectores que, a 
haverem ocorrido, teriam resultado na respectiva reserva para o sector público. Visaram promover, isso 
sim, o controlo do poder económico em nome de princípios dirigistas e socializantes mediante a 
transferência, imposta por lei, da propriedade dos principais meios de produção para o Estado ou outros 
entes públicos. Sobre as Nacionalizações na organização económica portuguesa, António L. Sousa 
Franco, Finanças do Sector Público. Introdução aos Subsectores Institucionais, Lisboa, AAFDL, 1991, pp. 
140-144 e 238 e ss.; Nuno Sá Gomes, Nacionalizações e Privatizações, Lisboa, DGCI, CCTF nº 155, 
1988; António Carlos Santos, Maria Eduarda Gonçalves e Maria Manuel Leitão Marques, Direito 



 224

Consideradas como “conquistas irreversíveis das classes trabalhadoras”, 

coube à Assembleia Constituinte, dando seguimento a um desígnio expresso 

na primeira plataforma MFA/Partidos, determinar a garantia da respectiva 

irreversibilidade733734, atribuindo-lhes um regime de especial rigidez735, que veio 

a perdurar até à segunda revisão constitucional sem embargo das alterações 

dela resultantes em matéria de organização económica.  

 

Perspectivou-se, pois, um dispositivo sem paralelo em outras leis 

fundamentais de países ocidentais, apenas compreensível na sequência do 

processo revolucionário, ainda que não justificável à luz dos princípios regentes 

das economias abertas. Assim, esta garantia legitimou não só de forma 

expressa todas as nacionalizações efectuadas anteriormente, pretendendo 

perpetuar através de um preceito constitucional a herança da Revolução, como 

também contribuiu ainda para a cristalização do sector empresarial delas 

resultante736. 
  

Todavia, não deixavam de relevar as suas virtualidades, consideradas 

inquebrantáveis737, embora primasse a ausência de uma lógica de eficiência 

                                                                                                                                               
Económico, ob. cit., pp.149 e ss.; José. Simões Patrício, Nacionalizações e empresas nacionalizadas, 
Rev. Dir. Ec., VIII, nº 2, pp. 299 e ss.; José da Silva Lopes, A economia portuguesa desde 1960, Lisboa, 
Gradiva, 1996,pp. 310 e ss. Sobre as razões que em Portugal fundamentaram as nacionalizações e o 
contraste com as motivações historicamente assinaladas em outros países que conheceram o mesmo 
fenómeno, Carlos Alberto da Mota Pinto, Direito Económico Português. Desenvolvimentos recentos, ob. 
cit., pp. 149 e ss. 
733 A rigidez da consideração constitucional da irreversibilidade das nacionalizações correspondeu, aliás, 
a um amplo consenso político então registado. A este propósito, José Manuel Meirim, Um Princípio à 
Beira do Fim – A Irreversibilidade das Nacionalizações, separata da RMP nº 32, 1987. 
734 O legislador constituinte mostrou idêntica preocupação em relação a outras transformações 
efectuadas, como a reforma agrária 
735 Sobre as nacionalizações, como um dos elementos de maior rigidez dentro da Constituição: António L. 
Sousa Franco, O Sistema Financeiro e a Constituição Financeira no texto constitucional de 1976, in: 
Estudos sobre a Constituição, vol. III, Lisboa, Petrony, 1979, pp. 487 e ss. A propósito desta regra, Pedro 
Soares Martinez, Comentários à Constituição Portuguesa de 1976, Lisboa, Verbo, 1978, p. 137, defende 
haver-se adoptado um regime económico-social de tolerância transitória relativamente à propriedade 
privada e á livre iniciativa. 
736 As vagas de nacionalizações ocorridas em 1974-1976, conjugadas com a criação de algumas 
empresas públicas de raiz e, bem assim, a limitação do campo da iniciativa privada, trouxeram ao Estado 
a titularidade de um vasto conjunto de empresas e participações sociais de que resultou um SEE 
desmesurado e com uma importância muito significativa no conjunto da economia nacional, mostrando-se 
as concepções dominantes, de cariz estatizante, adversas à redução da sua amplitude, como assinala, 
António L. Sousa Franco, Finanças do Sector Público – Introdução aos Subsectores Institucionais, Lisboa, 
1991, pp. 241 e ss. Então, segundo o Livro Branco do Sector Empresarial do Estado, Lisboa, MF, 1998, 
pp. 4 e ss., o peso no VAB passou a corresponder a 22,9% do total, o peso na FBCF aumentou para 
41,6% e o peso no emprego para 19,3%. Neste sentido, Eduardo Paz Ferreira, Direito da Economia, ob. 
cit., pp.215 e ss. 
737 A este propósito, Eduardo Paz Ferreira fala da existência de um mito do sector público empresarial, in: 
Do mito do sector empresarial do Estado ao mito das privatizações, Rev. Banca nº 9, 1989, pp. 23 e ss. 
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empresarial na gestão pública, quer em matéria de condução corrente, quer de 

orientação estratégica e de investimentos das empresas738.  

 

Esteve em causa um quadro de estatização da economia e de 

menoridade da iniciativa privada, que representou uma limitação grave não 

apenas do crescimento económico, do reforço do espírito empresarial e da 

capacidade competitiva nacional, mas também do desenvolvimento de 

sinergias entre as esferas pública e privada. 

 

Contudo, nos finais da década de setenta, por falhas de aplicação do 

modelo organizativo ou por disfunções na própria concepção, o consenso em 

torno do SEE passou a sofrer uma profunda erosão, tendo o seu evidente mau 

funcionamento, conjugado com o progressivo realinhamento das principais 

forças políticas e a afirmação das orientações económicas de raiz neo-liberal, 

aberto o caminho à recusa das vantagens de um sector público forte, que 

funcionava tendencialmente em condições de monopólio739.  

 

Na versão originária, a Constituição combinou ainda o princípio da 

liberdade de iniciativa económica privada com normas de vedação de acesso a 

determinados sectores, constituindo a respectiva dimensão e âmbito o espelho 

do modelo económico efectivamente advogado pelo poder político740.  

 

Deste modo, configurada como uma obrigação para o legislador ordinário, 

a norma constitucional teve cumprimento na Lei nº46/77, de 8 de Julho, que 

contemplou uma ampla reserva de sectores para a iniciativa pública. E, por 

                                                 
738 Como assinala António L. de Sousa Franco, Finanças Públicas do Sector Público – Introdução aos 
Subsectores Institucionais, Lisboa, AAFDL, 1991, pp.236 e ss., foi ainda patente a falta de agilidade 
própria da iniciativa privada para reagir aos choques de enquadramento económico, ora internos, ora 
exteriores, mostrando como a escassez de opções para a racionalização do SEE, malgrado as tentativas 
ensaiadas a partir de 1976 no âmbito da fase de organização, com a criação dos instrumentos legais de 
enquadramento da nova realidade, em particular o diploma de carácter genérico sobre empresas 
públicas, o primeiro na experiência portuguesa e um dos pioneiros ao nível dos países ocidentais. No 
mesmo sentido, António Gervásio Lérias, Evolução do Sector Empresarial do Estado, in: Estudos sobre o 
Novo Regime do Sector Empresarial do Estado, Coimbra, Almedina, 2000, pp.27 e ss.; Jorge Miranda, 
Duas Notas sobre Empresas Públicas, O Direito, ano 126º, III-IV, 1994, pp.719 e ss. 
739 Cf., Eduardo Paz Ferreira, Do Mito do Sector Empresarial do Estado ao Mito das Privatizações, ob. cit., 
pp.23 e ss. Sobre os debates parlamentares, José Manuel Meirim, A irreversibilidade das 
nacionalizações: alguns exemplos. Um princípio à beira do fim, BMP nº 32, 1987, pp.101 e ss. 
740 Cf., Carlos Ferreira de Almeida, Direito Económico, ob. cit., pp.395 e ss.; Manuel Afonso Vaz, Direito 
Económico. ob. cit., pp.171 e ss.; Paulo Otero, Vinculação e Liberdade de Conformação Jurídica do 
Sector Empresarial do Estado, Coimbra, Coimbra Editora, 1998, pp. 93 e ss. 
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força da fiscalização da constitucionalidade, a lei adquiriu uma importância 

fundamental ao tornar claro que as nacionalizações não haviam sido de 

sectores, apenas de empresas, daí decorrendo, aliás, a possibilidade de 

surgirem empresas privadas nestas áreas741.  

 

Tratou-se de uma lei que foi objecto de contestação no sentido da 

respectiva modificação, tendo o processo de alteração sido moroso e nem 

sempre linear, com sucessivas revogações e modificações do articulado, 

configurando a intervenção da Comissão Constitucional um verdadeiro 

instrumento de transformação da ordem económica742. 

 

1.3. A Evolução Liberalizante da Constituição Económica 
 

Nos anos oitenta, o pensamento liberal e a defesa da economia de 

mercado conquistaram largas camadas políticas portuguesas. Neste contexto, 

deu-se início a um período marcado por revisões constitucionais que, 

gradualmente, realizaram uma verdadeira evolução liberalizante da constituição 

económica de 1976. 

 

Primeiro, a revisão constitucional de 1982 que, ao pôr a ênfase na 

institucionalização de uma democracia representativa e incidir, sobretudo, nos 

direitos fundamentais e na organização do poder político, apesar de não ter 

modificado no essencial o modelo constitucional, tornou-o mais flexível, mais 

aberto e liberal743.  

                                                 
741 Neste sentido, Eduardo Paz Ferreira, Direito da Economia, ob. cit., pp. 122 e ss.; Arminda Manuela da 
Conceição António, António José de Sousa Mota e Adriano Manuel da Rocha Carvalho, O sector 
empresarial do Estado em Portugal e nos países da CEE, Lisboa, INCM, 1983, pp. 52 e ss. Contra este 
entendimento, acolhido pela Comissão Constitucional (Parecer nº15/77, 2º vol. pp. 67 e ss.) e pelo 
Tribunal Constitucional (Ac. nº 25/85, DR, 2ª série, nº 98, de 29-4-1985), A. J. Avelãs Nunes, Garantia das 
Nacionalizações e a Delimitação dos Sectores Público e Privado no Contexto da Constituição Económica 
Portuguesa, pp.27 e ss., para quem “o que se quis nacionalizar, vedando à iniciativa privada foram 
determinadas actividades económicas em si mesmas e não apenas algumas das empresas instaladas no 
respectivo sector”. 
742 A propósito da “saga” das alterações da lei nº 46/77, de 8 de Julho, e respectiva conformação com o 
texto constitucional, cf., Paulo de Pitta e Cunha, A controvérsia sobre a lei da delimitação dos sectores, 
Memórias da Academia das Ciências de Lisboa, Classe de Letras, tomo XXI, 1980, pp.387 e ss. Para 
uma síntese de alguns aspectos da jurisprudência, Sérgio Gonçalves do Cabo, A Delimitação de Sectores 
na Jurisprudência da Comissão e do Tribunal Constitucional, Rev. FDL, vol. XXXIV, 1993, pp.237 e ss. A 
este respeito, igualmente, Eduardo Paz Ferreira, Direito da Economia, ob. cit., pp. 194 e ss. 
743 Tratou-se de uma clarificação que, no plano político, se traduziu na extinção do Conselho da 
Revolução, que significou a plena democratização ao nível da legitimidade do poder político e o 
desaparecimento de uma instância de poder político-revolucionário, configurando uma revisão que, como 
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À mudança política correspondeu também uma clarificação de cariz 

económico, enquanto sua decorrência, que tornou mais preciso o estatuto 

constitucional da iniciativa privada744, considerada a partir de então 

explicitamente pela positiva, sendo que já antes se entendia mais correcto 

perspectivar o sector privado como o regime regra745. 

 

Porém, a revisão da constituição económica foi inequivocamente 

minimalista. Conquanto haja visado adaptar a Lei Fundamental ao modelo de 

organização das economias ocidentais e preparar a eventual integração na 

CEE, acusando já uma evolução liberalizante, manteve basicamente as 

características de sistema e de regime746.  

 

Acentuaram-se igualmente os elementos estruturais característicos da 

economia de mercado, com a maior dignificação formal dos princípios da 

liberdade económica e da propriedade privada; clarificaram-se não só os 

instrumentos mais conformes ao princípio da liberdade económica e ao 

mercado, mas também certos aspectos formais tidos como representativos da 

diminuição do estatismo constitucional; e, ainda, reforçou-se o número de 

                                                                                                                                               
defende Vital Moreira, Revisão e revisões: a Constituição ainda é a mesma?, in: 20 Anos da Constituição 
de 1976, Studia Iuridica, 46, Colloquia – 5, Coimbra, Coimbra Editora, 2000, “normalizou” o regime (pela 
eliminação da componente militar inicial), emprestou maior versatilidade ao sistema de governo e 
melhorou o sistema de justiça constitucional. 
744 Sobre a revisão da constituição económica de 1982, cf., António Sousa Franco, A Revisão da 
Constituição Económica, Rev. OA, ano 42, Setembro. – Outubro, 1982; António L. Sousa Franco e 
Guilherme d’Oliveira Martins, A Constituição Económica Portuguesa, ob. cit., pp. 162 e ss.; Vital Moreira, 
A Segunda Revisão Constitucional, RDP nº7, 1990, p.10; Manuel Afonso Vaz, Direito Económico, 3ª 
edição, Coimbra, Coimbra Editora, pp.121 e ss.; Jorge Miranda, Les Constitutions Économiques 
Succesives, in: Études de Droit Constitutionel Franco-Portugais, Paris, Economica, 1992, pp.88 e ss; 
Manuel de Lucena, Rever e Romper (Da Constituição de 1976 à de 1989), Rev. Dto, Estudos Sociais, 
XXXIII, nºs 1-2, pp. 3-4; Diogo Freitas do Amaral, A Revisão Constitucional de 1982, Lisboa, IDL, (s.d.). 
745 O sector privado integrou os “meios de produção, cuja propriedade ou gestão pertencia a pessoas 
singulares ou colectivas privadas”, tendo o conceito envolvido duas particularidades: por um lado, a 
substituição de “titularidade” por “propriedade”, uma referência clara ao direito fundamental de 
propriedade privada e, por outro, a consagração da dicotomia propriedade/gestão, bastando para a 
integração no sector privado que uma delas fosse privada, podendo a outra ser pública ou social. Esta 
posição era já defendida por Sousa Franco desde 1979. 
746 Foram revistos aspectos de discurso e de programa do texto constitucional, tendo-se dado início a 
uma certa mitigação dos aspectos ideologicamente dogmáticos e economicamente socializantes, sem se 
avançar muito no tocante às questões substanciais, como a irreversibilidade das nacionalizações, apesar 
de proposta a sua supressão ou, pelo menos, atenuação. Cf., Diário da Assembleia da República, 2ª. 
legislatura, 2ª sessão legislativa, 2ª série, supl. ao nº 15, pp. 348 (12) e ss.; supl. ao nº 84, pp.1562, (15); 
supl. ao nº 98, pp. 1878 (18); 2º supl. ao nº 111, pp. 2058(32); supl.ao nº 127, pp. 2284 (4) e ss.; e 2º 
supl.ao nº 136, pp. 2438 (33) e 1ª série, nºs 111 e 130, de 1 e 30 de Julho de 1982, pp. 4588 e ss. e 5477 
e ss., respectivamente. 
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matérias cujo regime legal passou a ter de constar de lei, entendida em sentido 

estrito, em resultado das deliberações da Assembleia da República747748.  

 

No final, resultou um texto constitucional que, na norma, no discurso e no 

modelo, era menos socialista e dirigista, mais intervencionista e flexível e, no 

plano económico, manteve o respeito por uma economia mista, complexa e 

sujeita à orientação do Estado democrático constitucionalmente vinculado à 

introdução de reformas. Deste modo, o modelo constitucional era o mesmo, 

mas o discurso institucional e a mecânica político-constitucional haviam 

mudado de forma significativa, podendo afirmar-se que a revisão correspondeu 

à reformulação confirmante do compromisso constitucional de 1976749. Porém, 

parece indiscutível que a revisão de 1982 representou um importante ponto de 

passagem na caminhada da constituição económica750. 

 

Embora a ausência de uma qualquer viragem significativa em matéria 

económica haja constituído o traço mais característico, a mitigação dos 

instrumentos de dirigismo estatal, ao tornar mais claro o estatuto constitucional 

da iniciativa privada, criou as condições propícias para a realização da primeira 

revisão da lei de delimitação de sectores no sentido restritivo, tendo o Decreto-

lei nº406/83, de 19 de Novembro permitido, designadamente, a instalação de 

empresas bancárias e seguradoras privadas751. 

 

Em 1989, o projecto de adesão de Portugal às CE e as políticas 

prosseguidas em outros países das Comunidades vieram precipitar alterações 

de vulto ao nível da constituição económica, tendo a revisão constitucional 

então realizada752753, que acompanhou a evolução geral da sociedade 

                                                 
747 Neste sentido, entre outros, Sousa Franco e Oliveira Martins, A Constituição Económica Portuguesa. 
Ensaio Interpretativo, ob. cit., pp.145 e ss.; Maria Manuel Leitão Marques, A Constituição Económica 
depois da segunda revisão Constitucional, RDP nº 9, 1991, pp. 11 e ss. 
748 Sobre a chamada frequente à lei para definir aspectos de organização económica, cf., Jorge Braga de 
Macedo, Princípios Gerais da Organização Económica, in: Estudos sobre a Constituição, vol. I, Lisboa, 
Petrony, 1977, pp.189 e ss. 
749 Cf., António L. Sousa Franco, A Revisão da Constituição Económica, ob. cit., pp. 84 e ss.  
750 Sobre o desencanto com a revisão constitucional de 1982, Manuel de Lucena, Rever e Romper (Da 
Constituição de 1976 à de 1989), ob. cit., pp. 16 e ss. 
751 Cf., Eduardo Paz Ferreira, Do Mito do Sector Empresarial do Estado ao Mito das Privatizações, Rev. 
Banca nº 9, 1989, pp. 23 e ss. 
752 Cf., Vital Moreira, A Segunda Revisão Constitucional, RDP, ano IV, nº7, 1990, ob. cit., pp. 10 e ss.; 
Guilherme d’Oliveira Martins, A Constituição Económica Portuguesa – Novas Perspectivas, in: Estudos 
em Homenagem a Cunha Rodrigues, vol. 2, Coimbra, Coimbra Editora, 2001, pp. 325 e ss. 



 229

portuguesa e dos próprios partidos políticos, privilegiado largamente a 

organização económica754. 

 

Nesta medida, a revisão da Lei Fundamental completou a tarefa no 

sentido do reforço da liberdade económica e dos mecanismos espontâneos de 

regulação através não só da eliminação das fórmulas ideologicamente mais 

unilaterais, da redução do papel do planeamento, tendo o sistema flexível de 

múltiplos planos funcionado como um mero instrumento racionalizador da 

intervenção do Estado, e do desaparecimento do objectivo de desenvolvimento 

da propriedade social, mas também do próprio conceito que lhe estava 

subjacente. Desta forma, o texto constitucional perdeu as referências que o 

aproximavam de uma constituição socialista. 

 

Por outro lado, suportada pela ideia “menos Estado, melhor Estado”, 

procedeu igualmente à revisão económica em termos que viabilizaram a 

reprivatização do sector público empresarial e uma maior flexibilidade na 

aplicação dos mecanismos de regulação pública da economia. Neste âmbito, 

assistiu-se à abolição da garantia geral de irreversibilidade das 

nacionalizações, configurada como a medida que marcou o significado histórico 

desta revisão constitucional mesmo para além do económico755.  

 

                                                                                                                                               
753 Antes mesmo da revisão da Constituição, já um conjunto de diplomas havia alterado significativamente 
a constituição económica real no sentido de diminuir a rigidez constitucional em matéria de 
nacionalizações: foram os Decretos-Lei nºs 406/83, de 19 de Novembro, e 449/88, de 10 de Dezembro, 
continuando na senda da privatização, abriu a possibilidade da exploração ou gestão em regime de 
concessão por empresas privadas ou em associação com empresas privadas, com vista a reduzir os 
sectores vedados à iniciativa privada; o Decreto-Lei nº 321/85, de 5 de Abril, com a criação dos títulos de 
participação em empresas públicas; a Lei nº 84/88, de 20 de Julho, enquanto o normativo que permitiu ao 
Governo não só a alienação de participações sociais detidas pelo Estado em empresas públicas, que 
poderiam transformar-se em sociedades anónimas de capitais maioritariamente públicos, mas também 
dar início ulteriormente ao processo de privatizações parciais; a Lei nº 71/88, de 24 de Maio e o Decreto-
Lei nº 328/88, de 27 de Setembro, e a definição de um regime geral de alienação de participações sociais 
públicas. Neste sentido, Eduardo Paz Ferreira, Direito da Economia, ob. cit., pp. 128 e ss.; Luís S. Cabral 
de Moncada, Direito Económico, ob. cit., pp.162 e ss. 
754 Como defendem António Sousa Franco e Guilherme d’Oliveira Martins, A Constituição Económica 
Portuguesa, ob. cit., p.147, pelo que respeita ao modelo de organização económica, tratou-se de uma 
revisão confirmante e não abrogante, sem embargo de ter sido mais profunda do que a de 1982. No 
mesmo sentido, Vital Moreira, A Segunda Revisão Constitucional, ob. cit., p. 20. 
755 Contrariando a solução anterior, que correspondia a um factor de bloqueamento, o novo normativo, em 
sua substituição e com um sentido oposto, consagrou a faculdade de reprivatização das empresas 
nacionalizadas depois do 25 de Abril de 1974, alterando o equilíbrio entre os universos público e privado, 
como assinala Guilherme d’Oliveira Martins, Revisão Constitucional – Economia e Finanças, Estado & 
Direito nº 3, 1989, pp.47 e ss. 
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Mas, desde 1988 que se havia desenhado um quadro que correspondeu a 

uma nova postura de afastamento do Estado relativamente às actividades 

empresariais, tendo o primeiro grande sinal legislativo da mudança ocorrido 

com a publicação da Lei nº71/88, de 24 de Maio, que veio estabelecer o regime 

de alienação das participações do sector público.  

 

Pouco tempo depois, no âmbito da transformação da disciplina jurídica do 

sector público empresarial, a publicação da Lei nº84/88, de 20 de Junho, 

permitiu a transformação das empresas públicas nacionalizadas em 

sociedades anónimas e a sua subsequente privatização parcial, conservando o 

Estado a maioria do capital social, concretizando a intenção anunciada no 

Programa do X Governo Constitucional no sentido da definição clara do 

princípio da intervenção subsidiária do Estado no domínio económico756 

 

Haviam sido criadas condições para alterar as relações entre o Estado e 

as empresas, substituindo-se a intervenção fundamentada nos poderes de 

tutela pelo exercício de direitos de accionista nos termos normais da lei 

comercial e, consequentemente, favorecida a autonomia e a responsabilização 

da gestão. 

 

Deste modo, configurou-se uma primeira fase de privatizações, antes 

mesmo da entrada em vigor da lei-quadro prevista pela revisão constitucional, 

e preparou-se um processo que recebeu o consenso das principais forças 

políticas parlamentares quanto à necessidade de revogação de um preceito tão 

fechado e limitativo como era o normativo da irreversibilidade, considerado um 

impedimento da racionalização do sector produtivo e da vida económica 

nacional757. 

 

                                                 
756 Cf., Diário da Assembleia da República, 4ª Legislatura, 1ª Sessão Legislativa, 2ª Série, nº 4, de 16 de 
Novembro de 1985. 
757 O reconhecimento constitucional da legitimidade das reprivatizações dos meios de produção 
nacionalizados depois de 1974 foi um modo de consagrar inequivocamente o Estado Social, baseado na 
liberdade económica com salvaguarda do interesse geral. Neste sentido, António L. Sousa Franco e 
Guilherme d’Oliveira Martins, A Constituição Económica Portuguesa. Ensaio Interpretativo, ob. cit., pp. 
274 e ss.; Jorge Miranda, As privatizações na revisão constitucional de 1989 e na Lei nº 11/90, de 5 de 
Abril, Direito e Justiça, vol. V, 1991, pp.47-48. 
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Igualmente relevante para a consolidação da mudança, e sintomático dos 

novos ventos liberalizantes, o Decreto-Lei nº449/88, de 10 de Dezembro, que 

promoveu a mais importante alteração da lei de delimitação de sectores, ao 

eliminar a proibição de acesso quer a todos os sectores industriais antes 

vedados, excepcionada a indústria de armamento, quer a certos serviços 

públicos essenciais758. 

 

Uma alteração legal com uma extensão muito superior às anteriores e que 

o Tribunal Constitucional, em fiscalização prévia, ao debruçar-se sobre a lei de 

autorização legislativa em vez do decreto-lei, ao concluir pela respectiva 

constitucionalidade, afastando-se da sua própria jurisprudência e da Comissão 

Constitucional, reduziu o princípio do mínimo de vedação de uma forma tal que 

lhe retirou praticamente o sentido. 

 

Assim, as privatizações surgiram quer como reflexo de um movimento 

geral que, um pouco por todo o mundo, dava origem a uma revisão profunda 

das concepções política e financeira, quer enquanto o fruto de condições 

especificamente nacionais, associadas em larga medida à própria origem do 

SEE, tendo operado inegavelmente a mudança qualitativa mais importante do 

regime económico759760.  

 

Na verdade, perante as alterações de que foi objecto, o novo texto 

constitucional, tornado manifestamente mais neutro, programático, mediador ou 

simplesmente intervencionista, assumiu um potencial de transformação 

profunda da estrutura económica, que passou a permitir uma gestão da 

economia a partir de um modelo de Estado mais regulador e incentivador e 

menos interventor761.  

                                                 
758 Cf., António L. Sousa Franco, As Privatizações e o Sector Empresarial do Estado, Sep. Lições de Fin. 
Publ. II, AAFDL, 1991; Eduardo Paz Ferreira, A Afectação das Receitas das Privatizações, Rev. TC nº 7-
8, 1990, pp. 15 e ss. 
759 Nesta linha, Eduardo Paz Ferreira, A Afectação das Receitas das Privatizações, ob. cit., pp. 18 e ss, 
entendido o movimento de privatizações quer no sentido mais restrito como mera transferência de activos 
patrimoniais do sector público para o sector privado, quer no seu sentido mais amplo, envolvendo 
diversas opções destinadas a reduzirem o papel do Estado na economia. 
760 A propósito das privatizaçõe em Portugal, Privatizações: Balanço e Reflexões Estratégicas, ob. col., 
Lisboa, Ministério das Finanças, 1991; Privatizações e Regulação. A Experiência Portuguesa, ob. col., 
Lisboa, Ministério das Finanças, 1999. 
761 Cf., José da Silva Lopes, A economia portuguesa desde 1960, ob. cit., pp. 322 e ss. 
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Com a revisão constitucional e a aprovação da Lei nº11/90 confirmou-se a 

evolução no sentido de aproveitar as privatizações para o redimensionamento 

do sector público e a amortização da dívida pública, excluindo-se outras 

aplicações que significavam, na prática, uma afectação das receitas à 

cobertura das necessidades orçamentais gerais762763 

 

Definitivamente, as privatizações não foram concebidas como um 

processo de liquidação do SEE, antes como um instrumento de 

descompressão do sector público produtivo, através da alteração ou eliminação 

da intervenção do Estado na vida económica e, bem assim, do aumento da sua 

racionalidade764. 

 

Mas, ao abrir o caminho às reprivatizações, dando mais ênfase a uma 

lógica de liberdade económica limitada pelo interesse público e pela utilidade 

social, a Constituição económica pressupôs ainda que o Direito Económico 

deixava de ser visto como um mero direito da intervenção pública, para passar 

a ser encarado como um ramo jurídico que aborda os limites da intervenção 

pública e as conexões entre os universos público, privado e social em matéria 

económica. 

 

Em 1991, com o Decreto-Lei nº339/91, de 10 de Setembro, deu-se mais 

um passo importante no sentido da liberalização económica, ao permitir-se a 

operação privada dos transportes aéreos e prevendo-se a possibilidade de 

concessão do serviço público para a exploração dos transportes ferroviários.  

                                                 
762 Cf., Eduardo Paz Ferreira, A Afectação das Receitas das Privatizações, ob. cit., pp.16 e ss. 
763 Como defende Manuel. Jacinto Nunes, As Privatizações, Rev. Banca nº 4,1987, pp. 5 e ss, pretendeu-
se reduzir o peso do Estado empresário, melhorar a eficiência do sector produtivo, incentivar a livre 
concorrência, desenvolver o mercado financeiro e contribuir para o saneamento das finanças públicas, 
designadamente através da redução da dívida pública e da contenção de despesas com o sector público, 
aspirando alguns a que promovessem ainda o accionariado popular. Com efeito, ao Estado produtor 
impôs-se contrapor um Estado mais respeitador do mercado e da concorrência. 
764 Segundo, Amália Almeida, Privatizações dos Serviços Públicos – que Futuro?, in: Privatizações e 
Regulação. A experiência portuguesa, Lisboa, MF, 1999, pp. 285 e ss., a Lei nº11/90, sob o conceito de 
privatização, compreendeu um leque variado de operações: a transferência e venda da propriedade de 
meios de produção, pelas quais se reduzia a participação de entes públicos no capital de empresas, 
podendo ou não constituir reprivatização, admitindo-se que essa transferência não fosse integral e 
definitiva, consubstanciada na contratação de serviços com o sector privado ora sob a forma de 
adjudicação, ora na forma de concessão; a privatização não associada à transferência para a iniciativa 
privada, mas antes à circunstancia de importar para a Administração pública métodos de gestão 
tipicamente privados. No mesmo sentido, António Carlos dos Santos, Maria Eduarda Gonçalves e Maria 
Manuel Leitão Marques, Direito da Economia, ob. cit., pp. 159 e ss. 
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Por seu turno, o Decreto-Lei nº 372/93, de 27 de Outubro, veio proceder à 

abertura dos serviços de abastecimento e distribuição de água potável, de 

drenagem e tratamento de águas residuais e de recolha e destino final de 

resíduos sólidos urbanos à iniciativa privada mediante a figura da concessão, 

como forma de viabilizar a entrada de capitais privados eventualmente 

necessários à melhoria e ao desenvolvimento dos sistemas de saneamento 

básico765.  

 

Aquilo que fora até aí um serviço de âmbito local, da órbita municipal, 

além da abolição da vedação à iniciativa privada, ganhou também uma vertente 

nacional, da esfera do Estado. 

 

Em 1997, num ambiente marcado pelos projectos políticos apresentados 

em 1994766, pela adesão à CE e, ainda, pelo novo clima internacional 

emergente do fim da divisão da Europa em blocos, simbolizada na queda do 

Muro de Berlim e do sistema colectivista liderado pela URSS, bem como da 

assinatura do Acordo de Marraquexe do GATT – afinal o “cerco“ progressivo à 

irreversibilidade das nacionalizações, de que fala Sousa Franco767 –, no campo 

                                                 
765 Completado pelo Decreto-Lei nº379/93, de 5 de Novembro, registaram-se três aspectos inovadores: a 
relativa abertura destas actividades ao capital privado; a diferenciação entre sistemas municipais e 
sistemas multimunicipais, sendo estes os que serviam pelo menos dois municípios e exigiam um 
investimento predominante a cargo do Estado, geridos os primeiros directamente pelo Estado ou, em 
regime de concessão estadual feita a entidades públicas de natureza empresarial ou a empresas 
resultantes da associação entre entidades públicas e privadas, mas em que as primeiras detinham a 
maioria do capital social e os segundos, geridos directamente pelos próprios municípios, singularmente ou 
associados, ou em regime de concessão municipal, podendo aí ser a empresas totalmente privadas; e a 
transferência para a órbita do Estado de todo o sector, visto que tanto em um caso, como no outro, as 
concessões eram da competência do Estado. Neste sentido, Vital Moreira e Fernanda Paula Oliveira, 
Concessão de Sistemas Multimunicipais e Municipais de Abastecimento de Água, de Recolha de 
Efluentes e de Resíduos Sólidos in: Estudos de Regulação Pública, Coimbra, Coimbra Editora, 2004, 
pp.12 e ss, ao alterar a competência municipal; Carlos Botelho Moniz e Eduardo Maia Cadete, Água e 
Saneamento, in: Os Serviços de Interesse Económico Geral, Conselho Económico e Social, Lisboa, 
Estudos e Documentos, 2006, pp.9 e ss.; Jorge Abreu Simões, Os Sistemas Multimunicipais: Um Modelo 
Inovador de Gestão, Rev. Indústria da Água nº16, 1995, pp. 27 e ss. 
766 Como principais aspectos a relevar no domínio económico: a tentativa de aligeirar o intervencionismo 
estatal, nomeadamente através da consagração do princípio da subsidiariedade da acção do Estado; a 
passagem do artigo relativo à tutela da propriedade privada para o capítulo dos direitos, liberdades e 
garantias, bem como a supressão de qualquer referencia ao interesse geral no normativo respeitante à 
iniciativa privada (Projecto nº 4/VI, D.A.R., 2º supl., II série A, nº 58, de 9 de Setembro de 1994 – PSD); 
num sentido liberalizante, a eliminação da alínea d) do artigo 9º que incluía, entre as tarefas fundamentais 
do Estado, a de ”(…) promover o bem-estar e a qualidade de vida do povo e a igualdade real entre os 
portugueses, bem como a efectivação dos direitos económicos, sociais e culturais, mediante a 
transformação e modernização das estruturas económicas e sociais (…)” (Projecto nº 2/VI, D.R.A., 2º 
supl. à II Série A, nº 53 – CDS- PP) 
767 Cf., António Sousa Franco, Decisões Económicas da Irreversibilidade Reversível das Nacionalizações 
à Reversibilidade Irreversível das Privatizações, in: 20 Anos da Constituição de 1976, Studia Iuridica 46, 
Colloquia – 5, Universidade de Coimbra, Coimbra, Coimbra Editora, 2000, pp. 167 e ss. 
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da organização económica a revisão constitucional768 ficou para a história pelo 

desaparecimento da imposição constitucional da existência de sectores 

vedados à iniciativa privada. 

 

Antes ainda, a Lei nº88-A/97, de 25 de Julho, tinha antecipado este 

resultado uma vez que permitira o acesso da iniciativa privada a todos os 

sectores de actividade, mantendo apenas uma proibição de apropriação dos 

bens de produção em certos sectores contemplados na lei. E, mediante esta 

alteração, a revisão constitucional eliminou a referência à delimitação de 

sectores, tendo o texto constitucional admitido a possibilidade de o legislador 

ordinário estabelecer limites ao acesso pela iniciativa privada a determinadas 

actividades económicas. 

 

Deste modo, a revisão constitucional acabou por realizar uma alteração 

fundamental na medida em que o Estado passou a ter como função essencial a 

garantia do interesse público, mesmo que as actividades fossem prosseguidas 

por via privada, optando-se para tanto, basicamente, pelo recurso ao sistema 

da concessão administrativa de serviço público. 

 

No final, o Estado, que intervinha directamente na actividade produtiva, 

tende a ser substituído por um Estado regulador, mais preocupado com a 

definição dos grandes quadros de actuação e dos mecanismos destinados a 

assegurar o respectivo respeito. 

 

Por sua vez, em consonância com a nova orientação legislativa, a 

concessão torna-se a figura decisiva para assegurar o acesso das entidades 

privadas a diversos sectores, abrindo o caminho a um novo e promissor 

modelo de relacionamento entre as esferas pública e privada769. Nestes 

                                                 
768 Ultrapassamos a revisão constitucional minimalista de 1992, na medida em que não procurou 
harmonizar globalmente a Constituição com o modelo económico comunitário, mas apenas responder a 
questões pontuais determinadas pela ratificação do Tratado de Maastricht. Sobre a sua necessidade, por 
motivos basicamente de legitimação política, Rui Machete, Colóquio sobre a 3ª Revisão Constitucional, 
Rev. Jur. nºs 16/17, 1991-92, pp. 273 e ss.; Marcelo Rebelo de Sousa, comunicação no mesmo colóquio, 
pp. 293 e ss.; Guilherme d’Oliveira Martins, Europa e Constituição. A Revisão Constitucional de 1992. 
Algumas Notas, Estado & Direito nº11,1993, pp.59 e ss.; Eduardo Paz Ferreira, Direito da Economia, ob. 
cit., pp.136 e ss; Marcelo Rebelo de Sousa, Colóquio sobre a Terceira Revisão Constitucional, Rev. Jur. 
nº 16-17, 1992, pp.293 e ss. 
769 Cf., Eduardo Paz Ferreira, Direito da Economia, ob. cit., pp. 205 e ss. 
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termos, é indiscutível que a revisão constitucional acabou por suprimir o último 

factor de rigidez e favorecimento do SEE. 

 

No tocante à abertura dos sectores à iniciativa privada, o método gradual 

utilizado decorreu, em grande parte, dos preceitos constitucionais e do 

desmantelamento dos resquícios de orientação estatizante que foram 

perdurando na Lei Fundamental.  

 

Por sua vez, o impacto económico da eliminação dos obstáculos legais ao 

desenvolvimento da iniciativa privada foi muito significativo, constituindo um 

dos passos mais importantes para o desenvolvimento do País. Com efeito, 

tratou-se da adopção de uma filosofia económica de tipo verdadeiramente 

europeu, indispensável para implantar uma estrutura moderna e dinâmica em 

alguns dos mais importantes sectores produtivos, tendo a iniciativa privada 

passado a ocupar o lugar insubstituível que lhe cabe no processo de 

desenvolvimento económico e social do País770. 

 

O franquear de sectores à iniciativa privada realizou-se de forma 

diferenciada, tendo em conta a diversidade das situações concretas: em muitos 

casos, a tradução imediata da abertura do sector à iniciativa privada deu-se 

através do processo de privatização ou reprivatização; em outros, verificou-se a 

criação de novas empresas privadas, orientadas para esses sectores, 

finalmente, em outros ainda, realizou-se a entrega da gestão de empresas a 

privados por concessão771. 

 

Para além desta variedade, os sectores distinguiram-se em dois grandes 

grupos, com problemas diferentes, que justificaram abordagens distintas: os 

sectores que, embora de propriedade e gestão reservadas para o Estado, eram 

                                                 
770 Segundo defende, Aníbal Cavaco Silva, As Reformas da Década, Venda-Nova, Bertrand Editora, 
1995, 127 e ss., então, o sector empresarial acusava a ausência de uma lógica empresarial na actuação 
dos gestores públicos e a falta de agilidade própria da iniciativa privada para reagir aos choques de 
enquadramento económico. Tratou-se de um quadro de estatização da economia e de menorização da 
iniciativa privada, aberrante num país da Comunidade Europeia, que representava uma grave limitação ao 
crescimento. 
771 Cf., Amália Almeida, Privatizações dos Serviços Públicos – que futuro?, in: Privatizações e Regulação. 
A experiência portuguesa, ob. cit., pp. 290 e ss.; António Gervásio Lérias, Evolução do Sector Empresarial 
do Estado, in: Estudos sobre o Novo Regime do Sector Empresarial do Estado, ob. cit., pp. 32 e ss. 
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sectores produtivos, sendo a entrega a privados a situação corrente na 

generalidade das economias de mercado modernas; e os sectores que 

correspondiam a serviços públicos, em que o papel da autoridade estatal era 

mais interveniente por força de eventuais falhas de mercado, circunstância que 

exigia prudência na concepção do processo de privatização e na articulação 

com a iniciativa privada. 

 

2. Painel de Experiências de Parcerias Público-Privadas  
 

2.1. Enquadramento 
 

Na década de noventa, a necessidade de diminuir as clivagens de 

desenvolvimento em relação aos demais parceiros comunitários772773 e, bem 

assim, de reforçar a competitividade da economia justificou a prioridade 

conferida ao aumento do investimento público de natureza infraestrutural, 

considerado o seu papel central na promoção do crescimento económico e na 

redução dos desequilíbrios espaciais e entre grupos sociais774. 

                                                 
772 Sobre a grande dimensão das assimetrias regionais em Portugal no confronto com a média da Europa 
comunitária, na conjugação dos diversos indicadores económicos e sociais, António José Fernandes, 
Portugal face à Política Regional da Comunidade Europeia, nº 6, Lisboa, Dom Quixote, 1989, pp. 179 e 
ss.; Comissão Europeia, As Regiões da Comunidade Alargada – Terceiro Relatório sobre a situação 
socioeconómica e o desenvolvimento das regiões da Comunidade, Publicações Oficiais CE, Luxemburgo, 
1987. 
773 Quanto à evolução do investimento público no período entre 1976 e 1998, cf., Alfredo Marvão Pereira 
e Jorge Miguel Andraz, O Impacto do Investimento Público na Economia Portuguesa, ob. cit., pp.24 a 26, 
e 153-156; Luís Madureira Pires, A Política Regional Europeia e Portugal, Lisboa, Fundação Calouste 
Gulbenkian, 1998, pp. 42-59, 90-132 e 160-208; Comissão de Gestão do QCA, Relatórios anuais de 
execução do QCA de 1989 a 1996, Lisboa, Direcção-Geral do Desenvolvimento Regional, 1990 a 1997; 
Comissão Europeia, As Regiões na Década de 1990 – Quarto Relatório relativo à Situação 
Socioeconómica e ao Desenvolvimento das Regiões da Comunidade, Bruxelas, 1991. 
774 Sobre a relação entre o investimento público em infraestruturas e o desenvolvimento económico, cf., 
D. Aschauer, Is Public Expenditure Productive?, J.Mon.Ec. nº 23, 1989, pp. 177 e ss.; do mesmo Autor, 
Does Public Capital Crowed Out Private Capital?, J.Mon.Ec. nº 24, 1989, pp.171 e ss.; Public Investment 
and Productivity Growth in the Group of Seven, J.Ec. Perspectives,vol.13,1989, pp.17 e ss.; Infrastructure 
and Macro-economic Performance: Direct and Indirect Effects, Investment, Productivity and Employment, 
OECD, 1995; Output and Employment Effects of Public Capital, in: Public Finance and Management, 
Symposium on Public Capital, PFM-PUB, vol.1, nº 2, HTML, 2001; D. Biehl, Public Infrastructure and its 
Impact on Regional Income and Employment, International of Public Finance, 41st Congress, Madrid, 
1985, pp.15 e ss.; A. Munnell, Infrastructure Investment and Economic Growth, J.Ec.Perspectives 
nº6,1992, pp.189 e ss.; E. Gramlich, Infrastructure Investment. A Review Essay, JEL nº32, 1994, pp. 1176 
e ss.; Ernest R. Berndt e Bengt Hansson, Measuring the Contribution of the Public Infrastructure Capital, 
NBER, Working Paper nº3842, Cambridge, Massachusetts: National Bureau of Economic Research, 1991; 
Klaus Conrad e Helmut Seitz, The Economic Benefits of Public Infrastructure, Applied Economic, vol.26, 
1994, pp. 303 e ss.; Olivier J. Blanchard e Francesco Graviazzi, Improving the SGP through a Proper 
Accounting of Public Investment, Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2003, pp.32 e ss.; Daniel 
Feisenshtein, Public investment and regional economic development, Cheltenham, Northampton, MA, 
Edward Elgar, 2001, pp.15 e ss.; S.V. Berg, M. G. Pollit e M.Tsuji, Private Initiatives in Infrastructure, 
Cheltenham, Edward Elgar, 2000, pp. 55 e ss. 
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Então, a fim de combinar esta dinâmica de desenvolvimento com a 

obrigação de prosseguir a política de contenção orçamental exigida pela 

adesão à moeda única europeia775, passou-se a privilegiar a aplicação da 

técnica de associação dos universos público e privado para a provisão de 

grandes obras públicas e serviços de interesse económico geral776. Um tipo de 

envolvimento tornado possível pela eliminação das restrições à iniciativa 

económica privada e pelas privatizações, propondo-se este esquema para 

actividades que, requerendo investimentos avultados e de riscos elevados de 

recuperação, eram realizadas tradicionalmente pela Administração. 

 

Deste modo, quando no plano europeu se configurava o arranque da 

abordagem PFI/PPP, a nível interno começou a ter lugar o recurso a este tipo 

de colaboração entre os universos público e privado com o propósito de 

viabilizar o aproveitamento das capacidades de financiamento e gestão 

privadas777.  

 

Uma via que, inserida na estratégia de realizar investimentos públicos no 

quadro das restrições orçamentais impostas pela convergência nominal 

requerida pela integração monetária europeia, contribuiu também, em muitos 

casos, para dar cumprimento à regra da adicionalidade exigida pela mecânica 

                                                 
775 Um esforço exercido no contexto das políticas estruturais comunitárias e dos seus instrumentos 
privilegiados, mormente, os QCA’s, como assinalam Alfredo Marvão Pereira e Jorge Miguel Andraz, O 
Impacto do Investimento Público na Economia Portuguesa, ob. cit.,pp.156 e ss. No mesmo sentido, 
Manuel Lopes Porto, Teoria da Integração e Políticas Comunitárias, ob. cit., pp.389 e ss. e A União 
Monetária e os Processos de Convergência, in: A União Europeia na Encruzilhada, ob. cit., pp.99 e ss. 
776 Trata-se de uma noção própria do direito comunitário, como refere José Luís Buendia Sierra, Exclusive 
rights and state monopolies under EC law: article 86 – formerly article 90 – of the EC Treaty, ob. cit., pp. 
279 e s., sem correspondência em um conceito com tradição dogmática nos Estados membros, mas 
dotado de um alcance mais vasto do que o de serviço público, em si mesmo inexistente no Tratado CE, 
procurando abranger as diversas situações existentes nos direitos nacionais, como assinala Tomás-
Ramon Fernández, Del servicio publico a la liberalizatión desde 1950 hast hoy, Rev. Admin. Pub. nº 150, 
1999, pp. 63 e ss. No mesmo sentido, entre outros, Hélène Simonian-Gineste, Service public, service 
d’intérêt économique général, service universel, Annales de l’Université des Sciences Sociales de 
Toulouse, vol. I, nº45, 1997, pp. 161 e ss.; Fausto Quadros, Serviço Público e Direito Comunitário, in: Os 
Caminhos da Privatização da Administração Pública, IV Col. Luso-Espanhol de Direito Administrativo, 
Studia Iuridica, 60, Colloquia – 7, Coimbra, Coimbra Editora, 2001, pp. 284 e ss. 
777 Trata-se de vantagens comumente apontadas e que justificam a associação público-privada, assentes 
na convicção da particular adequação deste modelo, gerador de uma combinação das eficiências de 
afectação do sector público e produtiva do universo privado superior à provisão pública tradicional. Entre 
outros, Ronald W. McQuaid, The Theory of partnership, in: Public-Private Partnership – Theory and 
practice in international perspectives, London-New York, Rountledge, 2000, pp.9 e ss.; J. B. Allen, Public-
private partnerships: a review of literature and practice, Institute of Public Policy, Public Policy Paper nº 4, 
pp. 89 e ss. 
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do FEDER e do fundo de coesão, acelerando a absorção dos auxílios 

financeiros canalizados através dos programas co-financiados pela UE778. 

 

Esteve em causa uma política ambiciosa que abrangeu projectos e 

programas de investimento de grande envergadura financeira, envolvendo 

infraestruturas essenciais nos sectores das obras públicas, da água potável e 

saneamento, dos transportes rodoviário e ferroviário e da saúde779. E, na 

ausência de um documento de política sobre os elementos justificativos da 

opção pela nova abordagem, com as suas linhas programáticas e os seus 

objectivos, bem como de um enquadramento legal e orçamental adequado, 

apoiou-se no instituto da concessão e na técnica do “project finance”, 

reclamando legislação individualizada780. 

 

Uma metodologia inovadora que permitiu ao Estado concretizar 

empreendimentos públicos sem o dispêndio imediato de recursos na medida 

em que cabia à parte privada encarregar-se da obtenção dos financiamentos 

externos necessários, dando como garantia, sobretudo, os “cash-flows” que 

cada projecto era previsivelmente capaz de gerar781.  

 

Um quadro em que a utilização embrionária e incipiente das PPP’s ficou 

ligada de modo indissociável ao seu carácter financista, patente, aliás, na 

ênfase quase exclusiva neste efeito mais imediato e, porventura, mais tangível, 

                                                 
778 Uma utilização fomentada pela própria UE que, na reforma dos Fundos Estruturais de 1993, ao prever 
a possibilidade de associar o financiamento privado ao esforço financeiro dos fundos, veio abrir o caminho 
à mais significativa modificação em matéria de financiamento com recurso aos fundos financeiros 
europeus alguma vez ensaiada como defende Tim Frazer, The New Structural Funds, State Aids and 
Interventions on the Single Market, ULR, 1995, vol.20, nº1, pp. 3 e ss. Nesta medida, num contexto em 
que tanto a Comunidade, como os Estados membros não dispunham de folgas orçamentais para 
realizarem políticas de desenvolvimento, a União deu um passo no sentido de consagrar o envolvimento, 
“tanto quando possível”, do sector privado na mecânica dos fundos para financiamentos infraestruturais. 
Tratou-se de uma medida consonante com o modelo adoptado para a realização das RTE e que a revisão 
dos fundos financeiros de 1999 veio consolidar. 
779 A este respeito, a síntese parcial do TC, Auditoria aos Encargos do Estado com as Parcerias Público- 
Privadas, Relatório nº 04/2007/2ª secção, Janeiro 2007, p. 5. 
780 Cf., Teodora Cardoso, Enquadramento orçamental das PPP, in: Manual Prático de Parcerias Público-
Privadas, Sintra, NPF – Pesquisa e Formação, 2004, pp. 86 e ss. 
781 Sobre o funcionamento e a valia do modelo de “Project finance”, cf., entre outros, Anne-Marie Toledo e 
Paul Lignières, Le Financement de Projet, ob. cit., pp.4 e ss.; Sergio Massimiliano Sambri, Project 
Financing. La Finanza di Progetto per la realizzazione di Opere Pubbliche, ob. cit., pp. 7 e ss. 
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entre os múltiplos proveitos proporcionados pela abordagem em parceria782, 

fundamentando assim a correspondente opção política. 

 
2.2. Estudo de Casos 

 
2.2.1. A Ponte Vasco da Gama 

 
O projecto da Ponte Vasco da Gama, motivado pela necessidade de 

realizar o aumento da capacidade de atravessamento do rio Tejo através da 

construção de uma segunda travessia rodoviária, introduziu o esquema de 

“project finance” em modelo DBFO nas obras públicas portuguesas, 

essencialmente com o objectivo de desonerar o Estado de um esforço 

financeiro inicial significativo783. 

 

Um contexto em que a utilização da iniciativa e do “know-how” privados 

correspondeu ao propósito de captar as vantagens próprias do envolvimento da 

esfera privada em matéria de construção e exploração de projectos, permitindo 

maior eficiência operacional, redução de custos e maiores garantias do 

cumprimento de prazos no âmbito dos objectivos definidos. Por sua vez, o 

recurso a fontes de capital privado representou também uma alternativa viável 

para atenuar o esforço financeiro do OE, diminuindo o peso da dívida pública e, 

bem assim, os gastos directos do Estado784. 

 

Neste quadro, o contrato celebrado entre o Estado Português e a 

Lusoponte, S.A.785 – consórcio internacional privado que se constituiu em uma 

SPV – teve por objecto não só a concepção, construção, financiamento, 

                                                 
782 Quanto ao papel das PPP’s no âmbito da reforma da Administração Pública, entre outros, Jorge Abreu 
Simões, Parcerias Público-Privadas, in: A Reinvenção da Função Pública, Lisboa, INA, 2002, pp.181 e ss.  
783 Nesta perspectiva, o projecto da Ponte Vasco da Gama assumiu-se como um dos casos pioneiros de 
aplicação da metodologia de “project finance” em esquema DBFO a pontes com portagem. Uma prática 
largamente difundida no Reino Unido, conforme referem, entre outros, A. J. Smith, Privatized 
Infrastructure. The Role of Government, ob. cit., pp. 218 e ss.; R. Morledge e K. Owen, Critical success 
factors in PFI projects. Proceedings of ARCOM nº98, Association of Researchers in Construction 
Management, 1998, pp. 54 e ss.; K. O. Morgan, The people’s peace, Oxford, Oxford University Press, 
1992, pp. 24 e ss., e que teve expressão emblemática nas pontes de Dartford e de Severn 
784 Como reconhece o TC, Auditoria à Aplicação do Modelo Contratual e aos Acordos de Reposição do 
Equilíbrio Financeiro, Relatório nº 31/2000/2ª secção, vol. I Junho de 2000, pp.36 e ss.; Amália Almeida, 
Privatizações dos Serviços Públicos – que futuro?. in: Privatizações e Regulação. A experiência 
portuguesa, ob. cit., pp. 296-299. 
785 Cf., Decreto-Lei nº 168/94, de 15 de Junho.  
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exploração e manutenção da Ponte Vasco da Gama, envolvendo a 

transferência para a esfera privada das responsabilidades e dos riscos 

inerentes, mas também a exploração e manutenção parcial da Ponte 25 de 

Abril, uma vez que partilhada com o Estado concedente786, a fim de assegurar 

o ressarcimento da concessionária mediante a cobrança de portagens aos 

utentes de ambas as pontes. 

 

Tratou-se, portanto, de um contrato misto que, em relação à Ponte Vasco 

da Gama, correspondeu a uma concessão de obra pública clássica explorada 

em regime de portagem787, comportando a respectiva transferência para o 

Estado concedente no termo da relação contratual788. E, no tocante à Ponte 25 

de Abril, configurou uma concessão de exploração de um bem do domínio 

público789, através da transferência para a empresa concessionária do 

correspondente direito e, bem assim, do dever de manutenção parcial.  

 

Como é próprio deste tipo de contratos que, uma vez concebidos e 

executados de forma adequada, promovem uma vantagem manifesta para o 

parceiro público, permitindo-lhe realizar grandes empreendimentos sem o 

dispêndio inicial de recursos, a concessionária assumiu o risco financeiro do 

projecto, nomeadamente, o risco de obtenção dos fundos necessários ao 

desenvolvimento das actividades que integraram o objecto da concessão e, 

bem assim, o risco inerente às flutuações da taxa de juro790. Financiamento 

que assentou não só em um empréstimo garantido sobretudo pelos meios 

                                                 
786 Cf., Artigos 7º e 9º do Contrato de Concessão. 
787 Por força de indicação expressa extraída do próprio texto contratual, esteve-se perante um exemplo 
concreto da figura bem conhecida da legislação e da dogmática administrativa portuguesa: o contrato de 
concessão de obras públicas. Cf., Marcello Caetano, Manual de Direito Administrativo ii, ob. cit., pp. 1011 
e ss.; Marques Guedes, A Concessão -  Estudos de Direito, Ciência e Política Administrativa, ob. cit., pp. 
33 e ss.; Diogo Freitas do Amaral, Curso de Direito Administrativo II, ob. cit., pp.533 e ss.; Pedro 
Gonçalves, A Concessão de Serviços Públicos, ob. cit., pp.45 e ss.  
788 Cf., Decreto-Lei nº 168/94, de 15 de Junho, que aprovou as bases da concessão. 
789 Embora as concessões de obras públicas que envolvem a construção de bens de domínio público 
sejam sempre, em termos acessórios, concessões de exploração do domínio público, segundo Marcello 
Caetano, Manual de Direito Administrativo, ob. cit., tomo II, pp. 925 e ss.; Pedro Gonçalves, A Concessão 
de Serviços Públicos, ob. cit., pp. 93 e ss.; Fernando Alves Correia, A Concessão de Uso Privativo do 
Domínio Público: Breves Notas Sobre o regime jurídico de um instrumento de valorização e rentabilização 
dos bens dominiais, in: VI Colóquio Luso-Espanhol de Direito Administrativo, Direito e Justiça, vol. 
especial, 2005, pp.101 e ss., a concessão atribuída à Lusoponte S.A. sobre a Ponte 25 de Abril, ainda 
que associada à construção da obra pública relativa à Ponte Vasco da Gama, consubstanciou uma 
verdadeira concessão autónoma de exploração de um bem do domínio público. 
790 Cf., Base XXIII da Concessão. 
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financeiros que a exploração do projecto era capaz de libertar, mas também na 

emissão de dívida obrigacionista garantida pelo Estado791. 

 

Nestes termos, esteve em causa um projecto que, não obstante beneficiar 

de uma comparticipação financeira do Estado, correspondeu a um modelo 

auto-sustentável financeiramente, no sentido de os capitais afectos pelos 

investidores serem recuperáveis e remunerados com base nos “cash-flows” 

resultantes da cobrança de portagens aos utentes das duas travessias, não à 

custa de compensações directas do Estado concedente. 

 

Por outro lado, no âmbito de um “financial mix”, o concedente assumiu 

ainda a obrigação de proceder à transferência para a concessionária das 

verbas relativas ao co-financiamento comunitário, estipulando-se que qualquer 

eventual atraso implicava a reposição do equilíbrio financeiro da concessão 

mediante a atribuição de compensações directas à concessionária792. 

 

Ora, uma vez que o ressarcimento tanto da parte privada, como dos 

financiadores externos dependia fundamentalmente das receitas a criar pelo 

projecto, a atribuição de financiamento pressupôs uma análise cuidada da 

capacidade geradora de recursos a fim de assegurar o necessário retorno 

financeiro. 

 

Assim, o equilíbrio económico-financeiro previsto para este contrato 

assentou num modelo financeiro – o Caso Base –, cuja concepção foi 

alicerçada na estimativa dos fluxos financeiros a gerar durante a fase de 

exploração, em cuja base os contraentes aceitaram celebrar o contrato de 

concessão e sobre que assentou a expectativa de um determinado nível de 

rendibilidade dos capitais investidos.  

 

Aliás, a expectativa de rendibilidade serviu de suporte à fixação do tempo 

da concessão das duas pontes para garantir a recuperação do capital investido 

                                                 
791 Cf., Mário Aroso de Almeida, Parcerias público-privadas: a experiência portuguesa, in: VI Colóquio 
Luso-Espanhol de Direito Administrativo, Direito e Justiça, UCP-FDL, vol. especial, 2005, p. 177. 
792 Cf., Base XXV da Concessão. 
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e a obtenção de lucro, havendo-se previsto a possibilidade de antecipação do 

seu termo se, em momento anterior, os empréstimos contraídos fossem 

integralmente pagos e o volume de tráfego total acumulado em ambas as 

pontes atingisse o número de 2.250 milhões de veículos. 

 

Assim, o prazo da concessão foi variável, indexado a um objectivo de 

volume de tráfego determinado, que pressupôs um encaixe financeiro garantido 

com o objectivo de salvaguardar os interesses quer da concessionária, quer do 

concedente793. De facto, por um lado, a concessão não expirava sem que 

previamente aquele “target” fosse alcançado e, por outro, havia a possibilidade 

de as infraestruturas reverterem automaticamente para o concedente, de forma 

gratuita e mais cedo, o que era vantajoso para o concedente e para a 

concessionária. 

 

No tocante à transferência de riscos para o parceiro privado, um aspecto 

nuclear nos esquemas PPP, a concessionária, a quem foram atribuídos o 

direito e o dever de proceder à cobrança das portagens de acordo com a regra 

contratual que postulou a respectiva equiparação em ambas as pontes794, 

assumiu integralmente o risco de procura, incluindo o risco de redução ou 

transferência de tráfego dos atravessamentos rodoviários nas travessias para 

outras formas de atravessamento do rio Tejo795. 

 

Nesta medida, a concentração de um risco tão essencial para a 

viabilidade do projecto na esfera da concessionária justificou a previsão de uma 

cláusula de exclusividade796, como forma de o mitigar, visando esta garantia 

                                                 
793 Esta indexação da duração do prazo da concessão ao volume de tráfego ou a valores de receitas 
correspondia uma das boas práticas utilizadas em modelos desta natureza, recomendada pelo FMI, como 
o melhor compromisso de mitigação do risco de tráfego, para salvaguarda dos interesses dos parceiros 
público e privado. Neste sentido, TC, Auditoria ao Acordo Global celebrado entre o Estado e a Lusoponte, 
Relatório nº 47/2001/2ª secção, Novembro de 2001. 
794 Esta circunstância esteve, com toda a certeza, na origem da decisão política, por parte do Estado-
Administração, de impor medidas sucessivas de moderação e congestionamento do valor das portagens 
da Ponte 25 de Abril. 
795 Cf., Artigo 62º do contrato de concessão. 
796 Foi a cláusula de exclusividade constante do artigo 8º do contrato de concessão, tendo a consagração 
do sistema de exclusivo ficado indissociável do pressuposto contratual de que a concessionária assumia 
integralmente o risco de tráfego inerente exploração das travessias, incluindo o risco de redução de 
tráfego ou de transferência de tráfego dos Atravessamentos Rodoviários nas travessias para outras 
formas de atravessamento do rio Tejo (artº62º), como sublinha o TC, Auditoria à aplicação do Modelo 
Contratual e aos Acordos de Reposição do Equilíbrio Financeiro, vol. I, Relatório nº31/2000/2ª secção, ob. 
cit., p. 34. Tratou-se, porém, de um modelo de gestão do risco contrastante com outros “project finance” 
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contratual proporcionar as condições de estabilidade, confiança e rendibilidade 

indispensáveis à viabilização económica do projecto e à atracção dos 

empreendedores797. Por isso, na prática, configurou-se uma situação que 

correspondeu à atribuição de um monopólio natural à Lusoponte, S.A., 

reduzindo-lhe de forma substancial o risco de tráfego. 

 

Na realidade, a transferência total do risco de procura para a 

concessionária, nos moldes do “project finance”, apenas gozava de 

sustentabilidade num quadro de ausência de concorrência exterior quanto aos 

atravessamentos rodoviários alternativos à Ponte 25 de Abril durante o período 

da concessão. Sem a uma norma de exclusividade, a concessionária não 

deixaria de exigir a partilha dos riscos de tráfego com o Estado concedente. 

 

Entre 1995 e 1999 verificou-se a introdução de sucessivas modificações 

unilaterais pelo Estado na actividade objecto da concessão que, demonstrando 

que o risco de tráfego na Ponte 25 de Abril era quase nulo visto o sector 

público garantir grande parte dos rendimentos indispensáveis ao equilíbrio 

financeiro do projecto, ocasionaram o desequilíbrio do modelo do Caso Base. 

Na sua origem estiveram quer a decisão de não aumento das portagens da 

Ponte 25 de Abril, consoante o escalonamento anual previsto no contrato de 

concessão para igualar os preços em ambas as pontes, quer a isenção de 

portagens no mês de Agosto, quer, ainda, a atribuição de descontos por 

utilização frequente da Ponte 25 de Abril. 

 

Medidas que envolveram uma perda significativa de receita para a 

concessionária, deixando abertas as portas à celebração de acordos de 

reequilíbrio financeiro com o propósito de restabelecer os rendimentos 

iniciais798, tendo esta possibilidade da concessionária aceder à reposição do 

                                                                                                                                               
semelhantes, em que o risco de tráfego, ao ultrapassar o domínio de controlo das partes, pode ser 
partilhado entre ambos os contraentes. 
797 Acresce que a atribuição da exclusividade de todas as actividades da concessão à Lusoponte, 
designadamente a construção de uma terceira ponte, veio a revelar-se contraproducente, considerando 
que condiciona as opções do Estado, mormente, no que respeita à obtenção de uma proposta mais 
vantajosa, como sublinha António Garcia, Acompanhamento, Avaliação e Controlos das PPP, in: Manual 
Prático de Parcerias Público-Privadas, Sintra, NPF, Pesquisa e Formação, 2004, p. 260. 
798 Tratou-se de uma actuação conforme com o princípio geral que a jurisprudência e a doutrina entendem 
que vigora na ordem jurídica portuguesa, segundo o qual as entidades públicas contratantes dispõem do 
poder de modificar unilateralmente o conteúdo das prestações que as respectivas contrapartes privadas 
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equilíbrio financeiro da concessão correspondido ao risco a suportar pelo 

Estado799. Foram situações que implicaram a revisão do Caso Base, tomando 

como sustentação de cálculo a perda de rendimento estimado, ou seja, 

calculado em função do tráfego do modelo e não do tráfego real, a um preço 

inferior800. 

 

Acordos que, não obstante o leque alargado de modalidades de reposição 

previstas contratualmente801, se concretizaram no pagamento de 

compensações financeiras pelo concedente à entidade concessionária802, 

acabando por onerar o esforço financeiro do Estado em virtude de não haver 

sido acautelada a minimização do risco de ocorrência de encargos adicionais. 

Na prática, acabou, afinal, por ocorrer a transferência do risco de procura para 

o concedente, uma vez que foi este a assegurar grande parte dos níveis de 

rendimento auferidos pela Lusoponte. 

 

Neste cenário, o conteúdo dos acordos de reequilíbrio financeiro foi 

controverso, havendo o Tribunal de Contas questionado os resultados 

alcançados do ponto de vista de uma adequada repartição de risco entre os 

parceiros público e privado803.  

                                                                                                                                               
se hajam obrigado a realizar no quadro das respectivas relações contratuais. Um poder, como sublinha 
Mário Aroso de Almeida, Parcerias público-privadas: a experiência portuguesa, ob. cit., pp. 186 e ss., que 
apenas pode ser exercido no respeito do equilíbrio financeiro existente entre as prestações previstas no 
contrato. Configura-se uma situação prevista no artigo 180ª alínea a) do CPA, representando o dever de 
restabelecer esse equilíbrio financeiro uma manifestação do direito à justa indemnização, segundo Freitas 
do Amaral, Curso de Direito Administrativo, ob. cit., p.619, Paulo Otero, Estabilidade Contratual, 
modificação unilateral e equilíbrio financeiro em contrato de empreitada de obras públicas, sep. OA., 
Lisboa, 1996, pp. 32 e ss., Mário Esteves de Oliveira, Pedro Costa Gonçalves e J. Pacheco de Amorim, 
Código do Procedimento Administrativo, comentado, Coimbra, Almedina, 2ª ed., 2005, p. 824, António 
Menezes Cordeiro, Contratos Públicos, Cadernos O Direito, nº2, 2007, pp. 109 e ss. Sobre o “ius variandi” 
ou “fait du prince”, André de Laubadère, Traité des Contrats Administratifs, Tome I, pp.420 e ss.; Ramón 
Parada, Derecho Administrativo vol. I, ob. cit., pp. 236 e ss. 
799 Configurou-se uma situação de agravamento dos encargos para o Estado com as parcerias, de 
especial gravidade considerando a insistência ao longo de todo o ciclo de vida da parceria. 
800 Cf., TC, Auditoria à Aplicação do Modelo Contratual e aos Acordos de Reposição do Equilíbrio 
Financeiro, Relatório nº31/2000, ob. cit.; Auditoria aos Encargos do Estado com as Parcerias Público 
Privadas – Concessões Rodoviárias e Ferroviárias, Relatório nº33/2005/2ª secção, Novembro de 2005. 
801 Foram previstas a prorrogação do prazo da concessão; o aumento extraordinário das taxas de 
portagem; a atribuição de compensações financeiras directas pelo concedente; uma combinação das 
alternativas anteriores, outra qualquer forma que resultasse do acordo das partes. 
802 O artigo 101º, nº 5 do contrato refere que o valor do critério-chave – rácio de cobertura anual do 
serviço da dívida – deve ser um dos valores a repor sempre que, após o fim da fase de construção da 
Ponte Vasco da Gama, se verificarem modificações unilaterais por parte do concedente ou alterações 
legislativas de carácter específico. Em consequência, como sublinha António Garcia, Acompanhamento, 
Avaliação e Controlos das PPP, ob. cit., p.261, este condicionalismo contratual implicou, em termos 
práticos, que a reposição do equilíbrio financeiro se tenha feito obrigatoriamente através de uma única 
modalidade; a atribuição de compensação directa pelo concedente. 
803 Cf., TC, Relatório de Auditoria nº 31/2000, ob. cit. 
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Na verdade, como sustentou o órgão de controlo, as receitas reais 

efectivamente obtidas pela concessionária, correspondentes ao montante das 

portagens recebidas e das compensações financeiras prestadas pelo Estado, 

excederam de forma significativa as receitas contratadas no Caso Base, dado o 

tráfego real da Ponte 25 de Abril ter sido substancialmente superior ao 

projectado. 

 

Em matéria de taxas de portagem das duas travessias, também não 

restaram dúvidas de que a cláusula contratual que havia determinado a 

equiparação dos preços em ambas as pontes não havia ponderado de forma 

adequada as respectivas características. Assim, enquanto a Ponte 25 de Abril 

correspondeu, no essencial, a uma travessia de tráfego interurbano, a Ponte 

Vasco da Gama representou um ponto fulcral na ligação Norte-Sul, 

evidenciando uma qualidade de serviço largamente superior à proporcionada 

pela primeira. 

 

Daí que, considerando que a expectativa de rendibilidade subjacente aos 

capitais investidos no projecto estava condicionada à regra que determinou os 

níveis de preços das portagens a cobrar nas duas travessias, a igualdade 

tarifária acabou por se revelar um pesado pressuposto contratual, visto que 

determinante para a viabilidade do projecto e do negócio da concessão. 

 

Por isso, ao ser posta em causa a viabilidade do projecto por força da 

decisão unilateral do Estado no sentido de não ”mexer” nas taxas de portagens 

da Ponte 25 de Abril, ao arrepio do estipulado no contrato de concessão, o 

concedente assumiu a posição de devedor forçado, assegurando os “cash 

flows” previstos no modelo do Caso Base. 

 

Por sua vez, a garantia de descontos por utilização frequente da Ponte 25 

de Abril, bem como a isenção de pagamento durante o mês de Agosto, ao 

darem origem a danos futuros e incertos, acabaram por implicar igualmente a 

atribuição de uma compensação a prestar pelo concedente, associada à 

transferência de risco para a Administração. 
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2.2.2. A Reestruturação do Ciclo Urbano da Água  
 

Em 1993, a abertura à iniciativa privada dos sectores de exploração e 

gestão da água e do saneamento através da figura da concessão804, bem como 

a mitigação do respectivo exclusivo municipal805806, tornaram possível ao 

Estado delinear uma estratégia de reestruturação do ciclo urbano da água e da 

recolha e tratamento dos resíduos sólidos807, com o objectivo de alcançar não 

só a melhoria de qualidade da prestação deste tipo de serviços, mas também o 

reforço dos níveis de protecção ambiental em linha de convergência com os 

padrões comunitários808.  

 

Tratou-se de uma estratégia que fez dos sistemas multimunicipais a 

pedra angular809810, tendo o Estado reservado para si, através da criação das 

empresas multimunicipais, a condução das condições de aplicação da maior 

parte dos apoios comunitários constantes do QCAIII, chamando o sector 

privado a completar os meios necessários à sua realização mediante a 

atribuição de concessões811. 

 

                                                 
804 Cf., Decreto-Lei nº 372/93, de 29 de Outubro. 
805 Como referem Vital Moreira e Fernanda Paula Oliveira, A Concessão de Sistemas Multimunicipais e 
Municipais de Abastecimento de Água, de Recolha de Efluentes e de Resíduos Sólidos, in: Estudos de 
Regulação Pública – vol. I, Coimbra, Almedina, 2004, pp.12 e ss., tratava-se de sectores até então 
enquadrados numa pura lógica público-local, em que as respectivas gestão e exploração, sendo públicas, 
eram de titularidade municipal e não estadual. 
806 Um exclusivo corroborado pelo Código Administrativo de 1940, que incluía explicitamente este tipo de 
serviços entre as atribuições municipais, evidenciando que se tratava de serviços de titularidade municipal 
e não estadual, que visavam realizar atribuições próprias dos municípios e satisfazer interesses próprios 
das respectivas colectividades locais. E a Constituição Política de 1976, que veio considerar os 
“interesses próprios das populações respectivas” como o critério de delimitação das atribuições das 
autarquias locais (artº 235º, nº 2). Por outro lado, as leis de delimitação das atribuições locais, em regra 
de sentido descentralizador, não deixaram de manter os serviços de água e saneamento entre o núcleo 
central das atribuições municipais. Neste sentido, Vital Moreira e Fernanda Paula Oliveira, Concessão de 
Sistemas Municipais e Municipais de Abastecimento de Águas, de Recolha de Efluentes e de Resíduos 
Sólidos, ob. cit., pp.28 e ss. 
807 Uma estratégica que culminou com a publicação do Dectreto-Lei nº 379/93, de 5 de Novembro. 
808Neste sentido, a Directiva-Quadro da Água e as Directivas respeitantes ao controlo da qualidade da 
água para consumo humano, ao controlo dos parâmetros para a rejeição das águas residuais urbanos e à 
gestão de resíduos. 
809Cf., Carlos Botelho Moniz e Eduardo Maia Cadete, Relatório sobre o Sector da Água e do Saneamento, 
in: Os Serviços de Interesse Económico Geral, Lisboa, CES, Série Estudos e Documentos, 2006, pp. 9 e 
ss.; Rodrigo Gouveia, Os Serviços de Interesse Geral em Portugal, Coimbra, Coimbra Editora, 2001, pp. 
91 e ss.; Maria Manuel Leitão Marques, João Paulo Simões de Almeida e André Matos Forte, 
Concorrência e Regulação, Coimbra, Coimbra Editora, 2005, pp. 87-88. 
810 Sobre a experiência similar francesa, Henry-B. Loosdregt, Services publics locaux. L’exemple de l’eau, 
AJDA nº 11, 1990, pp. 768 e ss.; Stéphane Duroy, La distribution d’eau potable : contribution à l’étude 
d’un service public local, Paris, LGDJ, 1996,  pp. 196 e ss. 
811Cf., Jorge Abreu Simões, O QCA III e a participação do Sector Privado no Sector do Ambiente, Lisboa, 
AEPSA, working paper, 15 de Julho de 1999. 



 247

Integrada na problemática mais geral da privatização funcional das 

tarefas públicas, a reestruturação destes sectores identificou-se plenamente 

com as novas tendências de funcionamento dos serviços públicos812. 

Tendências ancoradas na sujeição dos serviços mantidos na esfera pública a 

um conjunto de medidas inovadoras que tiveram subjacente a valorização do 

sector privado e a tentativa de o universo público absorver o seu exemplo, 

levando-o a funcionar de harmonia com uma lógica similar813. 

 

Um contexto em que se desenrolaram processos de privatização, 

sustentados por razões não só organizatórias – a experiência industrial e a 

eficácia de gestão da iniciativa privada –, mas também de natureza financeira – 

associados aos vultuosos investimentos requeridos pela instalação e 

funcionamento de empresas dotadas de elevada complexidade técnica –, de 

que resultaram serviços públicos sujeitos a um regime de direito privado quanto 

à sua gestão financeira, patrimonial e de pessoal, deixando-os à margem das 

regras da contabilidade e da contratação públicas. 

 

Situações em que a regulação da iniciativa privada em sectores de 

interesse público não eliminou formas de associação entre o Estado e as 

empresas privadas, que constituíram instrumentos privilegiados de uma 

Administração garante dos serviços públicos económicos, em substituição de 

uma Administração prestadora, como sucedeu com a reestruturação de 

serviços de interesse económico geral que, quando reservados ao sector 

público, haviam revestido formas de administração indirecta814.  

                                                 
812 Como regista Pedro Gonçalves, A Concessão de Serviços Públicos, ob. cit., p.13, o serviço público foi 
entendido como uma tarefa pública de natureza económica própria da Administração de prestações, que 
começou a evidenciar a atenuação das responsabilidades públicas executivas. Na mesma linha, 
Sebastián Martin-Retortillo, Sentido y Formas de la Privatización de la Administración Pública, in: Os 
Caminhos da Privatização da Administração Pública, ob. cit., pp.19 e ss., ao aludir à dimensão financeira 
da crise do Estado Social, e José Luís Martínez López-Muñiz, Servício Universal y Obligación de Servicio 
Público en la Perspectiva del Derecho, in: Os Caminhos da Privatização da Administração Pública, ob. 
cit., pp.249 e ss., quando refere a tendência para a eliminação dos monopólios públicos e dos exclusivos 
nas actividades com impacto económico e, bem assim, a acção da CE, ao exigir o desmantelamento dos 
serviços públicos económicos, submetendo-os às regras da concorrência. 
813 Neste sentido, Eduardo Paz Ferreira, Ensinar Finanças Públicas numa Faculdade de Direito, ob. cit., 
pp. 236 e ss. Sobre a tendência geral, Paulo Otero, Coordenadas Jurídicas da Privatização da 
Administração Pública, in: Os Caminhos da Privatização da Administração Pública, ob. cit., pp. 31 e ss.; 
Maria João Estorninho, A Fuga para o Direito Privado, ob. cit.; M. Marrelli, F. Padovano e I. Rizzo, Servizi 
Publici: Nuove tendenze nella regolamentazione, nella produzione e nel finanziamento, Milano, Franco 
Angeli, 2007. 
814 Neste sentido, Ana Paula Ribeiro, Os Serviços de Interesse Económico Geral – Missões, Formas de 
Organização e Gestão, Galileu, Revista de Economia e Direito, vol. VI, nº 1, 2001, pp.195 e ss, Sérgio 
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No caso da água e do saneamento, contrastando com as orientações 

tradicionais baseadas na lógica da oferta, em que a disponibilidade de 

infraestruturas e o aumento sucessivo da capacidade eram determinados pelo 

predomínio dos elementos técnicos e pelo carácter monopolista, a estratégia 

de reestruturação introduziu uma visão de planeamento e gestão dos serviços 

públicos infraestruturais que privilegiou de forma inequívoca a dimensão da 

qualidade face à lógica da ampliação quantitativa e contínua da base 

infraestrutural, como forma de resolver os problemas crónicos de 

desempenho815. 

 

Um quadro em que os sistemas multimunicipais816, enquanto 

infraestruturas físicas de produção de água potável e tratamento de efluentes 

“em alta”, que exigiam um investimento predominante a efectuar pelo Estado e 

susceptível de financiamento pelo Fundo de Coesão, ao poderem ser 

explorados e geridos mediante a atribuição em regime de concessão estadual 

a empresas resultantes da associação de entidades públicas com entidades 

privadas, gozando as primeiras obrigatoriamente de uma posição maioritária no 

capital social, abriram o caminho à constituição de PPP’s de tipo 

institucionalizado817818. 

 

Por sua vez, os sistemas municipais, circunscritos à parte “retalhista” do 

ciclo de cada serviço – a distribuição, domiciliária de água ou a rede de recolha 

de afluentes e de resíduos sólidos819820 –, viram a sua exploração e gestão a 

                                                                                                                                               
Gonçalves do Cabo, O Financiamento dos Serviços de Interesse Económico Geral no Direito Comunitário, 
in: Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Marcello Caetano, vol. II, Lisboa, Faculdade de Direito 
da Universidade de Lisboa, 2006, pp.677 e ss. 
815 Cf., Jorge Abreu Simões, Os Sistemas Multimunicipais: Um Modelo Inovador de Gestão, ob. cit., pp. 37 
e ss.; Pedro Gonçalves, O Regime Jurídico das Empresas Municipais, Coimbra, Almedina, 2007, pp. 99 e 
ss.; João Pacheco de Amorim, As Empresas Públicas no Direito Português. Em Especial as Empresas 
Municipais, Coimbra, Almedina, 2000, pp. 41 e ss. 
816 Cf., Artigo 3º do Decreto-Lei nº379/93, de 5 de Novembro. 
817Sendo o Estado o principal accionista, como sublinha o TC, Auditoria à Regulação no Sector das 
Águas, Relatório nº09/2007/2ª secção, Fevereiro de 2007, p. 21. 
818 Como assinala Raquel Carvalho, às concessionárias dos sistemas multimunicipais, ob. cit., pp. 221 e 
ss., vedou-se a participação maioritária de operadores privados nas empresas concessionárias dos 
sistemas “em alta”, face à respectiva importância estratégica e ao reconhecimento do respectivo interesse 
colectivo. 
819 Manteve-se a tradição histórica dos ordenamentos jurídicos europeus segundo a qual esta actividade 
devia ser cometida aos Municípios, a coberto de um saudável princípio de subsidiariedade que atribuía a 
responsabilidade pela prestação dos serviços aos níveis da Administração situados mais perto das 
populações. A este propósito, e quanto à experiência comparada, Raquel Carvalho, As concessionárias 
dos sistemas multimunicipais, Direito e Justiça, vol. XI, tomo 2, 1997, pp.221 e ss. 
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poderem ser realizadas quer directamente pelos respectivos municípios e 

associações municipais, quer atribuídas em concessão municipal, não se 

exigindo então a natureza pública maioritária das empresas concessionárias821.  

 

Globalmente, materializou-se uma fórmula institucional de parceria e de 

gestão inovadora, susceptível de providenciar tanto uma resposta adequada ao 

défice infraestrutural para as áreas de forte concentração populacional e 

urbana, como a satisfação das novas exigências colocadas pela concepção e 

desenvolvimento, fiabilidade do serviço, manutenção, financiamento e 

sustentabilidade financeira dos sistemas físicos822. 

 

Expressa a preferência pelo regime da concessão, ganhou corpo um 

modelo institucional sui generis e criativo, que deu conformação material aos 

princípios de prossecução do interesse público, integração dos sistemas, 

eficiência e prevalência da gestão empresarial823.   

 

Ora, a arquitectura de semelhante figurino empresarial requereu uma 

“engenharia institucional e financeira” complexa e uma articulação de posições 

e comportamentos exigente entre os agentes mais directamente envolvidos. 

 

Esteve em causa uma fisionomia baseada num leque de vectores 

essenciais, que potenciaram as sinergias requeridas para sustentar uma 

melhoria generalizada da qualidade dos serviços prestados nas áreas de 

                                                                                                                                               
820 Não se tratou de substituir os sistemas municipais ou de afastar os municípios de uma prestação 
satisfatória dos serviços públicos referidos. Tratou-se, antes, de suprir a nível supra-municipal as suas 
carências, sobretudo em infraestruturas de captação e de transporte de água, de tratamento e rejeição de 
efluentes, de tratamento e valorização de resíduos sólidos, que eles não podiam realizar ou só 
insatisfatoriamente o podiam fazer Em vez de fraccionar verticalmente a fileira de cada uma das 
actividades, aquilo que esteve em causa foi acrescentar uma responsabilidade estadual aos sistemas 
municipais existentes, que eram incipientes tanto na origem da “fileira” da água, como também, e 
sobretudo, na parte terminal ao nível dos resíduos sólidos urbanos e dos efluentes. Neste sentido, Raquel 
de Carvalho, As Concessionárias dos Sistemas multimunicipais, ob. cit., pp.228 e ss.; Vital Moreira e 
Fernanda Paula Oliveira, A Concessão de Sistemas Multimunicipais e Municipais de abastecimento de 
água, de recolha de efluentes e de resíduos sólidos, ob. cit., pp. 38 e ss. 
821 Cf., Viital Moreira e Fernanda Paula Oliveira, A Concessão de Sistemas Multimunicipais e Municipais 
de abastecimento de água, de recolha de efluentes e de resíduos sólidos, ob. cit., pp. 41 e ss.; Pedro 
Gonçalves, Regime Jurídico das Empresas Municipais, ob. cit., pp. 41 e ss. 
822 Neste sentido, Jorge Abreu Simões, Os Sistemas Multimunicipais: um Modelo Inovador de Gestão, ob. 
cit., p. 37. 
823 O modus operandi definido pelo legislador foi igualmente diferente consoante os sistemas: mais célere 
para os sistemas multimunicipais, “abdicando” do procedimento pré-contratual e criando a entidade 
concessionária por acto legislativo; e levando a cabo o procedimento administrativo conducente à 
atribuição da concessão, no caso dos sistemas municipais e perante a opção pela gestão indirecta. 
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influência dos sistemas824: a adopção de um espírito de responsabilidade 

partilhada e de concertação de actuação, introduzindo uma fórmula de parceria 

entre o poder central – concedente – e o poder municipal – utilizador e co-

responsável pelo desempenho da entidade concessionária, e, bem assim, a 

conjugação da gestão empresarial com a prestação de um serviço público825. 

 

Ficaram salvaguardadas igualmente a presença nacional na gestão de 

um serviço estratégico que era sempre um serviço público de interesse 

colectivo; a atribuição da exclusividade do serviço à concessionária e a 

reversão dos bens afectos para o Estado no termo da concessão; a montagem 

de uma engenharia financeira adequada, susceptível de combinar diferentes 

fontes de financiamento, por forma a financiar a totalidade do investimento 

físico, a exploração, a renovação infraestrutural, a reconstituição do capital 

accionista no termo da concessão e, bem assim, a remuneração ao longo da 

vida da concessionária; o desenho de um sistema tarifário capaz de valorizar o 

serviço prestado; a protecção dos interesses dos consumidores através de 

mecanismos regulatórios; a faculdade de abertura do capital de cada 

concessionária a operadores privados, investidores institucionais e aforristas, 

como forma de mobilizar recursos financeiros, aptidões empresariais e “know-

how”826. 

 

2.2.3. As Concessões Rodoviárias: As Concessões SCUT 
 

Em 1997, após o lançamento de um amplo programa de concessões a 

privados para a construção e exploração de auto-estradas com cobrança de 

portagens827, o objectivo de completar a rede rodoviária nacional de forma mais 

célere justificou um novo tipo de iniciativa828829. De facto, esteve em causa um 

                                                 
824 Cf., Jorge Abreu Simões, Os Sistemas Multimunicipais: Um Modelo Inovador de Gestão, ob. cit., pp. 40 
e ss. 
825 Sobre as vantagens da abordagem PPP no sector, Asit K. Biswas, The Water pricing and public-private 
partnership, New York, Routledge, 2005, pp. 43 e ss. 
826 Neste sentido, Jorge Abreu Simões, Os Sistemas Multimunicipais: Um Modelo Inovador de Gestão, ob. 
cit., pp. 41 e ss. 
827 Com base no Artigo 15º, nº 3 da Lei nº 10/90, de 17 de Março. 
828 Dez anos volvidos, a Resolução do CM nº 89/2007, de 11 de Julho, aprovou os princípios gerais por 
que se deve pautar a definição do modelo de gestão e financiamento do sector rodoviário nacional, 
assente num maior aprofundamento da gestão empresarial do sector e num envolvimento mais profundo 
da iniciativa privada. Essencial para o sucesso da implementação do novo modelo foi dotar a EP, E.P.E. 
de uma maior agilidade e autonomia empresarial, através da sua transformação em sociedade anónima, 
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empreendimento para que importava minimizar quer o esforço financeiro do 

Estado, quer o respectivo impacto no endividamento público, garantindo o 

cumprimento do objectivo de contenção orçamental requerido pela estratégia 

de adesão à moeda única europeia.  

 

Assim, o novo programa centrou-se na adopção de um modelo de 

financiamento que permitiu satisfazer simultaneamente dois grandes 

objectivos: por um lado, dar resposta ao défice infraestrutural existente no 

domínio rodoviário; e, por outro, não comprometer os critérios comunitários da 

moeda única. 

 

 Tratou-se do lançamento de um programa de concessões rodoviárias em 

modelo DBFO e esquema de “project finance” com transferência significativa 

de risco para os privados, ao invés da concessão a privados em regime de 

monopólio e sem incentivos ora à melhoria da qualidade do serviço, ora à 

redução da sinistralidade830831. 

 

                                                                                                                                               
que se tornou na concessionária geral da rede rodoviária nacional, nos termos do Decreto-Lei nº 
380/2007, de 13 de Novembro. Uma mudança de paradigma que aconselhou a definição de uma 
extensão temporal alargada para as bases de concessão, como forma de assegurar a solidariedade 
intergeracional no esforço financeiro com o sector rodoviário. Por outro lado, o novo modelo de gestão, 
além do reforço das PPP’s, admite, a prazo, a possibilidade de o capital da EP – Estradas de Portugal, 
S.A. ser aberto à participação de entidades privadas. Nesta reforma, além da cobrança de portagens aos 
respectivos utilizadores, no caso das actuais e futuras concessões de portagem real o novo modelo de 
financiamento passa a integrar também uma contribuição de serviço rodoviário, que deve incidir sobre os 
utilizadores das infraestruturas rodoviárias e constitui uma receita própria da EP – Estradas de Portugal, 
S. A.  
829 Tratou-se do PRN de 2000, que estabeleceu como objectivo o aumento da rede de auto-estradas a 
estar concluída em 2997. A este propósito, Alfredo Marvão Pereira e Jorge Miguel Andraz, O Impacto 
Económico e Orçamental do Investimento em SCUTS, Lisboa, IED nº1, 2006, pp. 28 e ss. Sobre a 
importância das infraestruturas rodoviárias e a promoção da coesão económica e social, entre outros, 
Peter Nijkamp e Peter Blaas, Impact assessment and evaluation in transportation planning, Boston, 
Kluwer Academic Publisher, 1994; Report of the 81st Round Table in Transport Economics, “Private and 
Public Investment in Transport”, Paris, 11-12 May 1989, OECD, 1990. 
830 Todos os estudos, nacionais e internacionais, comparando este modelo com o custo de obras públicas 
desenvolvidas directamente pelo Estado, em regime de empreitada de obras públicas, ou por ele 
adjudicadas em regime de concessão de preço fechado, eram unânimes em reconhecer que o Estado 
pagava, no primeiro caso, invariavelmente mais para obter pior qualidade e em prazo mais alargado. Em 
situação similar, e reportado especificamente ao caso inglês, o NAO concluía que a poupança se situava, 
em média, em 15%. Cf., NAO, Examining the value of deals under the Private Finance Initiative, HC, 739, 
1985. No mesmo sentido, National Economic Development Office, Investment in the public sector built 
infrastructure: detailed report – Roads and Bridges, London, 1985, pp. 64 e ss.; C. Brown, Financing 
Transport Infrastructure for whom the Road Tolls, Policy Forum: Financing Public Infrastructure, Australian 
Ec. Rev., vol. 38, nº 4, 2005, pp. 431 e ss.  
831 Sobre a teoria dos incentivos e a eficiência produtiva privada, entre outros Frédéric Marty, Sylvie Trosa 
e Arnaud Voisin, Les Partenariats Public-Privé, ob. cit., pp.43 e ss. 
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Então, de acordo com os diplomas que aprovaram as bases das 

concessões e as correspondentes minutas contratuais, pretendeu-se acomodar 

dois tipos de parcerias com o sector privado para a concepção, construção, 

financiamento, manutenção e exploração de lanços de auto-estradas: com 

aplicação de portagens reais cobradas aos utentes; e com portagens 

virtuais832, seguindo de perto a experiência do Reino Unido833, em que a 

remuneração dos capitais investidos pelos accionistas das sociedades 

concessionárias reside na percepção de um montante pago anualmente pela 

Administração concedente, calculado em função dos valores de tráfego 

registado834.  

 

Acresce que os contratos em causa revestiram ainda, a título acessório, a 

natureza de concessão de exploração do domínio público, uma vez que o 

Estado transferiu também para as empresas concessionárias a manutenção e 

exploração de lanços de auto-estradas já existentes e integradas no domínio 

público. 

 

No caso das auto-estradas SCUT, configura-se uma situação que, apesar 

de firmada no instituto da concessão835, acompanha a evolução deste instituto 

no que concerne à flexibilização do critério de remuneração do 

concessionário836, no fim da qual o direito de exploração passa a constituir o 

                                                 
832 Cf., Decreto-Lei nº 267/97, de 2 de Outubro. 
833 Sobre a longa experiência britânica no lançamento de concessões rodoviárias em regime de portagem 
sem custo para os utilizadores, cf., Michael Elland-Goldsmith, Public Finance Initiative: les infrastructures 
routières, RIDC nº1, 2002, pp.17 e ss.; Paul Lignières, Partenariats Public Privés, 1ªed., ob. cit., pp. 52 e 
ss. 
834 Cf., Eduardo Paz Ferreira, Finanças Públicas e Contratos da Administração, in: Estudos em Memória 
do Prof. Doutor António Marques dos Santos, Coimbra, Almedina, vol. II, 2005, pp.438 e ss. 
835 Na estrutura dos contratos de concessão SCUT estão reunidos os elementos essenciais da figura da 
concessão administrativa, como assinala Maria João Estorninho, Direito Europeu dos Contratos Públicos 
– Um Olhar Português, ob. cit., pp.113 e ss.: a atribuição de um direito da Administração ao 
concessionário, em concreto, a transferência de direitos relativos á fase da construção e exploração da 
auto-estrada e outros bens que integram o estabelecimento da concessão, direito que deriva e se funda 
em uma posição jurídica activa prévia da Administração em relação às actividades e aos bens em causa, 
subtraídos à liberdade de iniciativa económica privada. No mesmo sentido, Pedro Gonçalves, A 
Concessão de Serviços Públicos, ob. cit., pp. 68 e ss., o regime contratual estabelecido revela os traços 
do regime jurídico da concessão: a habilitação legislativa da possibilidade de concessão; o direito 
atribuído por um acto jurídico de direito público; a existência de um direito de concessão; o carácter 
temporário do direito concedido; a possibilidade de rescisão da concessão por motivos de interesse 
público.  
836 Cf., Decreto-Lei nº 59/99, de 2 de Março. 
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elemento distintivo837, ocupando o lugar central outrora reservado à cobrança 

de tarifas aos utentes.  

 

Entre a panóplia de contratos suscitados pela abordagem PPP, o contrato 

de concessão, enquanto esquema contratual central, consagra o conjunto de 

direitos e obrigações de ambas as partes, o perfil de risco e, ainda, os custos e 

incentivos sob que opera a SPV. 

 

Do ponto de vista financeiro esteve em causa um esquema de “project 

finance”, como estrutura de financiamento sustentada pelos “cash-flows” dos 

projectos, devendo os financiamentos concedidos ser avalizados 

fundamentalmente pelo correspondente desempenho económico e não por 

garantias concedidas por terceiros.  

 

Assim, ao contrário do modelo tradicional, cujo financiamento se baseia 

no princípio da auto-sustentabilidade ou do “utilizador-pagador” e supõe a 

instalação de portagens reais, as auto-estradas SCUT incorporam um esquema 

em que os “cash-flows” do projecto são pagos pelo Estado, privilegiando o 

princípio do “contribuinte-pagador”838 e acabando por proporcionar um serviço 

aparentemente gratuito. Referimos aparentemente uma vez que então são os 

impostos pagos pelos contribuintes que financiam o serviço, ao longo do 

período de vida útil da concessão839. 

 

Por sua vez, a circunstância de o ressarcimento ter sido assumido pelo 

Estado através de dotações inscritas não em um determinado ano orçamental, 

mas antes ao longo da vigência da concessão, constituiu uma vantagem não 

despicienda em tempos de constrangimentos decorrentes do cumprimento do 

PEC. 

 

                                                 
837 Ver infra Capítulo XII. 
838 Cf., Alfredo Marvão Pereira e Jorge Miguel Andraz. O Impacto Económico e Orçamental do 
Investimento em SCUT, ob. cit., pp. 59 e ss.; Mário Aroso de Almeida, Parcerias público-privadas: a 
experiência portuguesa, ob. cit., pp.179 e ss; E. R. Yescombe, Public-private partnerships, ob. cit., pp. 235 
e ss.  
839 O facto de ter sido o Estado a efectuar o pagamento das taxas devidas, em vez dos utentes, não 
alterou a natureza jurídica da concessão, desde que se mantivesse, do lado do concessionário, o risco 
inerente à construção e à exploração da obra. 
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No modelo SCUT, para o cálculo da renda devida às concessionárias, foi 

introduzido o método das bandas840: na hipótese de excesso de volume de 

tráfego, o Estado devia pagar apenas um determinado limite de tráfego; e a 

concessionária, apesar de beneficiar de uma tarifa mais elevada, não gozava 

do direito a uma receita mínima garantida, encontrando-se exposta ao risco de 

mercado. Em caso de desvios às estimativas iniciais dos contratos de 

concessão, foi previsto o direito à reposição do equilíbrio financeiro. 

 

Tratou-se, portanto, de um esquema que tornou possível ao Estado 

transformar-se de proprietário de activos em comprador de um serviço público 

com base em rubricas orçamentais de despesa corrente e não de 

investimento841, já que, em vez de construir as estradas e assegurar a sua 

manutenção, transferiu para o sector privado, mediante um processo de 

concurso, o ónus da concepção, elaboração e financiamento do projecto, 

considerando-se os activos, em termos económicos, pertença da 

concessionária842.  

 

                                                 
840 Foram estabelecidos três níveis de bandas de tráfego de veículos por quilómetro – banda inferior, 
banda de referência e banda superior –, aplicando-se a cada nível um tarifário que foi superior na banda 
inferior e menor na banda superior. Donde, mais tráfego/ tarifas mais baixas e menos tráfego/tarifas mais 
elevadas. Esta proporcionalidade inversa teve como objectivo balizar os riscos incorridos pelas duas 
partes. Em caso de excesso de tráfego, o Estado devia pagar apenas um determinado limite de tráfego; 
porém, em caso de níveis insuficientes de tráfego, a concessionária, embora beneficiando de uma tarifa 
mais elevada, não possuía uma receita mínima de tráfego garantida, o que significava que se encontrava 
exposta ao risco de tráfego. Para lá dos pagamentos baseados na utilização, foi igualmente previsto um 
mecanismo de pagamentos com base no desempenho do concessionário. Como sublinha o TC, Auditoria 
às Concessões Rodoviárias em Regime de Portagem SCUT, Relatório nº 14/2003/2ª secção, Maio. 2003, 
pp. 21 e ss., as condicionantes orçamentais e o défice de infraestruturas rodoviárias foram os factores 
determinantes da filosofia deste modelo. Nesta linha, António Garcia, Acompanhamento, Avaliação e 
Controlos das PPP, ob. cit., p. 283 
841 Uma contabilização”off-balance” do investimento público, em termos de orçamento do Estado. Neste 
sentido, o TC, Auditoria às Concessões Rodoviárias em Regime de Portagem SCUT, Relatório nº 
14/2003, ob. cit. 
842 O período entre 1976 e 1998 foi marcado por um importante esforço de investimento na área das 
infraestruturas de transportes, em particular, nas infraestruturas de transportes rodoviários, que 
representaram, em média, 69,6% do investimento público agregado em infraestruturas de transporte, o 
que correspondeu a uma média de 1.11%. Ainda que se haja registado neste período uma tendência 
crescente deste tipo de investimento, não foi, porém, homogénea no tempo. Concretamente, enquanto 
que no período de 1976 a 1988 os investimentos rodoviários representaram cerca de 66,6% do total, no 
período seguinte, entre 1988 e 1998, esse valor ascendeu para 73,5% do total. Esta tendência reflectiu-
se, naturalmente, em termos de taxa de crescimento deste tipo de investimento. Em média, o 
investimento em infraestruturas rodoviárias registou, até 1988, uma taxa média anual de crescimento de 
cerca de 5,5% e representou cerca de 0,8% do PIB. Valores que subiram para 7,8% e 1,5%, 
respectivamente, no período posterior a 1988. A este propósito, Alfredo Marvão Pereira e Jorge Miguel 
Andraz, O Impacto do Investimento Público em Portugal, ob. cit., pp. 23 e ss. Dos mesmos Autores, O 
impacto económico e orçamental do investimento em SCUTS, Lisboa, IDL, nº 1, pp.68 e ss. 



 255

Este tipo de concessões visou ainda reduzir os desequilíbrios regionais 

mediante o aumento da oferta de infraestruturas rodoviárias em zonas de 

menor cobertura, promovendo uma maior coesão económica e social; partilhar 

com o sector privado os benefícios e os riscos inerentes ao investimento; 

minimizar o esforço financeiro do Estado e o impacto no défice público; 

incentivar a melhoria da qualidade do serviço prestado e a inovação; e permitir 

a construção de auto-estradas em que, tecnicamente, o número de nós de 

ligação desaconselhava a introdução de portagens.  

 

Em virtude da indefinição conceptual e legal existente em matéria de 

parcerias, as SCUT levantaram a questão do modo de gerir na óptica da 

disciplina orçamental do Estado os encargos de longo prazo projectados sobre 

os OE anuais correspondentes ao período de execução, que correspondiam à 

realização futura de despesas públicas. Um contexto em que acabaram 

envolvidas em um crescendo de interrogações e críticas associadas a uma 

noção de desorçamentação, isto é, de fuga ao controlo democrático das contas 

públicas e à transparência no cumprimento das restrições orçamentais para a 

realização da despesa pública843844. 

 

Considerando que as futuras receitas para viabilizar os projectos eram de 

origem orçamental, uma parte da Doutrina entende que se tratava de 

desorçamentação, com as consequências inerentes: o investimento realizado e 

financiado com empréstimos traduzia um direito sobre os impostos futuros, 

sendo esses empréstimos dívida pública para todos os efeitos relevantes845846. 

                                                 
843 Neste particular, a situação das concessões SCUT abriu as portas a uma regulamentação adequada, 
tendo a lei PPP, seguindo a LEO, previsto a criação de um sistema de orçamentação plurianual, assente 
em uma avaliação dos custos e benefícios plurianuais envolvidos, permitindo evidenciar e enquadrar 
orçamentalmente, em tempo útil e de forma realista, a integralidade dos compromissos financeiros 
resultantes das parcerias contratadas. 
844 Sobre os diversos casos de desorçamentação, suas vantagens e inconvenientes, cf., António L. de 
Sousa Franco, Finanças Públicas e Direito Financeiro, vol. I, ob. cit., pp. 361 e ss. No quadro dos 
projectos PPP, cumpre recordar os alertas e as recomendações, designadamente da Comissão europeia, 
Guidelines for Successful Public-Private Partnerships, ob. cit., e do FMI, Public-Private Partnerships, 
Fiscal Affairs Department, 12 March 2004, ob. cit., de que a opção por esta forma de provisão pública há-
de ser feita exclusivamente em função da melhor adequação à finalidade em vista, não devendo, em caso 
algum, conduzir à aprovação de projectos apenas por permitirem adiar a realização de despesas públicas, 
prevenindo truques contabilísticos e défices ocultos. 
845Cf., Vítor Bento, A Desorçamentação das Despesas Públicas, Rev. TC nº34, 2000, pp. 23 e ss.; 
Eduardo Paz Ferreira e Marta Rebelo, O Novo Regime Jurídico das Parcerias Público-Privadas em 
Portugal in: Manual Prático de Parcerias Público-Privadas, Sintra, NPF – Pesquisa e Formação, 2002, pp. 
10 e ss. 
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Deste modo, exigida a autorização parlamentar para a contracção das 

responsabilidades financeiras e respectiva explicitação, não se perspectivava 

na prática uma diferença substancial – apenas formal – entre a realização do 

investimento com fundos orçamentais – aumentando o défice e a dívida pública 

– e o recurso ao esquema de “project finance”.  

 

Neste quadro, perante a ausência de normas específicas, a experiência 

das auto-estradas SCUT veio alertar para a necessidade do Estado, no âmbito 

das novas técnicas de engenharia financeira, assegurar que os compromissos 

assumidos pelo sector público se consubstanciem em contratos 

minuciosamente formalizados; gozem de um enquadramento apropriado e, 

bem assim, sejam avaliados por instituições competentes no tocante à sua 

clareza, transferência efectiva de riscos associados à execução de cada 

projecto para o sector privado, realização de VfM e transparência quanto ao 

impacto orçamental, um contexto que requer a existência de organismos de 

auditoria capazes de analisarem ex ante o cumprimento tanto das condições 

contratualmente estipuladas, como dos correspondentes efeitos a médio prazo 

sobre a economia847. 

 

2.2.4. O Eixo Ferroviário Norte-Sul: a Concessão Fertagus 
 

A Concessão do Eixo Ferroviário Norte-Sul materializou a primeira PPP no 

sector do transporte por ferrovia, atribuindo à Fertagus – como parceiro e 

operador privado – a gestão e exploração comercial de uma ligação ferroviária 

entre as margens norte e sul do Tejo através da Ponte 25 de Abril. 

 

 Por detrás do projecto estiveram razões estratégicas, consonantes, aliás, 

com as recomendações da UE sobre a criação de um modelo liberalizado de 

prestação de serviços ferroviários mediante a separação entre a gestão das 

infraestruturas e a exploração do serviço de transporte, a fim de abrir este 

                                                                                                                                               
846 Cf., Carlos Moreno, Finanças Públicas. Gestão e Controlo dos Dinheiros Públicos, Lisboa, UAL, 2006, 
p. 249. 
847 Cf., Teodora Cardoso, citada por Carlos Moreno, Finanças Públicas. Gestão e Controlo dos Dinheiros 
Públicos, ob. cit., pp. 250 e ss. 
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mercado de serviços infraestruturais a operadores privados e fomentar um 

espaço de competitividade848.  

 

Na verdade, tratou-se de aproveitar o contributo da racionalidade e 

eficiência do sector privado de modo a promover o incremento dos níveis de 

desempenho e qualitativos do serviço, favorecendo uma menor participação 

financeira do Estado num sector dominado por empresas públicas e fortemente 

dependente de indemnizações compensatórias849. 

 

Um contexto em que a realização do projecto assentou na abertura à 

iniciativa privada do serviço público de transporte ferroviário desenhada em 

regime de concessão850851, que compreendeu a matriz de elementos 

concepção, construção e conservação das infraestruturas de suporte, bem 

como a exploração do correspondente serviço de transporte público de 

passageiros, garantindo ainda aos utentes a prestação de um serviço de 

qualidade, seguro, económico e eficiente, em condições de auto-suficiência 

financeira e minimização dos riscos e encargos para o Estado.  

 

Assim, atentas as características especiais e a importância deste tipo de 

serviço público para o desenvolvimento do País852, entendeu-se que o acesso 

                                                 
848 Como assinala Manuel Lopes Porto, Serviços Públicos e Regulação em Portugal, Rev. Dir. Publ. Ec. 
vol. I, nº 3, 2003, pp.161 e ss., a concorrência no sector dos transportes era praticamente inexistente. No 
sentido de o regime geral de promoção e defesa da concorrência não ser aplicável ao sector do 
transporte ferroviário, Maria Manuel Leitão Marques, João Paulo Simões de Almeida e André Matos Forte, 
Concorrência e Regulação. (A Relação entre a Autoridade da Concorrência e as Autoridades de 
Regulação Sectorial), Coimbra, Coimbra Editora, 2005, pp. 108 e ss. 
849 Como defende e comprova Manuel Lopes Porto, O Sentido da intervenção do Estado: Experiências 
recentes em Portugal, in: Estudos Jurídicos e Económicos em Homenagem ao Prof. Doutor António de 
Sousa Franco, Coimbra, Coimbra Editora, 2006, vol. II, pp.1031 e ss., o serviço de transporte ferroviário 
mostrava-se deficitário, em consequência natural das características do serviço proporcionado e/ou de 
uma gestão menos eficiente que conduziu à necessidade de indemnizações compensatórias. 
850 Tratou-se de uma das actividades vedadas à iniciativa privada pela Lei nº 46/77, de 8 de Setembro, 
uma vedação levantada pela Lei nº 10/90, de 17 de Março, Lei dos Transportes Terrestres, tendo o artigo 
13º, nº 1 qualificado “a organização e exploração na rede ferroviária” como serviço público a “assegurar 
em regime de concessão ou delegação e, em particular, pelo Decreto-Lei nº 339/91, de 1 de Setembro. 
851 Os primeiros trabalhos desenvolvidos no quadro do projecto EFNS remontam ao início da década de 
90, com a realização dos primeiros estudos de tráfego e a criação de uma comissão de 
acompanhamento. Cf., TC, Auditoria à Concessão da Travessia do Eixo Ferroviário Norte-Sul, 
(Estado/Fertagus), Relatório nº 24/2002/2ª secção, Junho de 2002. 
852 Reconhecem os Ministérios das Finanças e do Equipamento Social, no exercício do princípio do 
contraditório sobre a Auditoria do TC ao Contrato de Concessão entre o Estado e a Fertagus, S.A., 
Relatório nº 08/2001, que o potenciamento da utilização do transporte ferroviário era manifestamente um 
objectivo fundamental da política de transportes nacional e comunitária, como forma de melhoria da 
qualidade ambiental e da qualidade de vida das populações, de reordenamento urbano e suburbano, e de 
melhor afectação e gestão dos recursos energéticos. 
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à actividade devia ser limitado, admitindo-se a concessão a entidades privadas 

apenas quando tal se revelasse a forma mais adequada de promover níveis de 

qualidade e eficiência dos serviços a prestar853.  

 

Todavia, para assegurar uma gestão e utilização eficazes da rede 

ferroviária nacional e a unidade de tráfego, com padrões de segurança 

adequados e o bom aproveitamento das capacidades técnicas e humanas 

existentes, acabou por se considerar conveniente que o acesso da iniciativa 

privada fosse autorizado, antes, em regime de subconcessão, mantendo-se a 

empresa Caminhos de Ferro Portugueses, E.P. como a concessionária da rede 

ferroviária nacional854.  

 

Porém, já depois de aprovado o programa de concurso público de 

adjudicação da concepção, construção e exploração em regime de 

subconcessão855, e no decurso do mesmo, foi introduzida a proposta da 

respectiva anulação com o argumento de não se encontrarem garantidos os 

objectivos gerais do concurso856. E na sequência desta decisão, o Governo 

optou por realizar o empreendimento de modo diferente, justificando a posição 

por entender inviável a solução “em condições satisfatórias para o interesse 

público”. 

 

De facto, um concurso público para a adjudicação de uma subconcessão 

em que a C.P. era a entidade subconcedente não deixava de constituir uma 

alternativa de grande complexidade face às características do novo modelo do 

sector ferroviário, que implicava uma postura diferente da C.P. no domínio da 

gestão, sobretudo ao agir em concorrência com novos operadores.  

 

Daí que a reestruturação do sector e do mercado ferroviário haja 

aconselhado a ponderação da hipótese da subconcessão passar a regime de 

                                                 
853 Cf., Decreto-Lei nº 339/91, de 1 de Setembro. 
854 Cf., Decreto-Lei nº 116/92, de 20 de Junho. Então, foram também alterados os estatutos da C.P. 
855 Cf., Portaria nº 787/92, de 13 de Agosto, que aprovou o programa de concurso público de adjudicação 
da concepção, construção e exploração em regime de subconcessão da ligação ferroviária Norte-Sul.  
856 Cf., Despacho Conjunto 83/94-XII, de 19 de Dezembro. Segundo António Garcia, Acompanhamento, 
Avaliação e Controlos das PPP, ob. cit., pp. 278 e ss., os custos associados à anulação deste processo 
denotaram fragilidades de planeamento da parte do Estado, manifestas na indefinição do modelo de 
concessão a adoptar. 
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concessão, potenciando não só o equilíbrio entre os vários operadores 

ferroviários – no caso concreto, a C.P. e o futuro concessionário do Eixo Norte-

Sul –, mas também a transparência e paridade nas relações com a nova 

empresa gestora da infraestrutura rodoviária, a REFER, E.P. Por isso, no novo 

cenário, o Executivo, ao invés de uma subconcessão, decidiu pela realização 

de um concurso internacional para a atribuição directa pelo Estado857. 

 

Então, foram abertos dois concursos públicos internacionais: um, para a 

realização da infraestrutura, da responsabilidade do Estado, mediante a 

aquisição do material circulante pela C.P.858; e o outro, para a atribuição, em 

regime de concessão, da exploração do serviço público de transporte 

ferroviário, a cargo de um operador privado859.  

 

Em resultado, a concessão da exploração do serviço de transporte 

ferroviário foi atribuído à Fertagus – Travessia do Tejo Transportes, S.A., e a 

do material circulante adjudicado pela C.P. à Alsthom, prevendo-se no 

processo de concurso a cessão da posição contratual da C.P. à concessionária 

do serviço de transporte. 

 

No final, a Fertagus veio a constituir o primeiro operador privado a realizar 

a gestão e exploração comercial de uma linha ferroviária em Portugal, 

mediante o pagamento à REFER de taxas pela utilização, gestão e ocupação 

das infraestruturas860. 

 

Em relação ao contrato firmado, trata-se de uma concessão de serviço 

público, que tem por objecto a exploração do serviço de transporte ferroviário 

suburbano de passageiros, incluindo a segurança e manutenção dos comboios 

e das estações da margem Sul, bem como, a título acessório, outras 

actividades laterais e respectivas receitas extra-tarifárias861 Celebrado por um 

                                                 
857 Cf., Decreto-Lei nº 116/92, na redacção introduzida pelo Decreto-Lei nº 274/98, de 5 de Setembro. 
858 Cf., Portaria nº 1374/95, de 22 de Novembro. 
859 Cf., Portaria nº 565-A/97, de 28 de Julho. A opção de concessionar apenas o serviço de transporte 
ferroviário no Eixo Norte-Sul veio no seguimento de o Estado ter já suportado quase metade dos custos 
com as infraestruturas ferroviárias respeitantes à ligação do Eixo Norte-Sul, que haviam sido objecto de 
financiamento comunitário através do Fundo de Coesão. 
860 Tal como previsto nas Bases da concessão, em anexo ao Decreto-Lei nº 189-B/ 99, de 2 de Junho. 
861 Cf., Cláusula 61º.  
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período de 30 anos, o contrato é passível de renovação por ajuste directo entre 

o concedente e a concessionária por um tempo extra não superior a 15 

anos862863 
 

Um contexto em que foi assegurada à Fertagus a exclusividade da 

exploração do serviço de transporte de passageiros, tendo esta garantia e a 

possibilidade de obtenção de “third revenues” visado preservar o equilíbrio 

financeiro do projecto e os interesses, quer da concessionária, quer do Estado. 

 

Do ponto de vista financeiro, esteve em causa um modelo de parceria 

que, ao invés do “project finance”, não era auto-sustentável, uma vez que a sua 

exequibilidade dependia de uma garantia do Estado, que assumiu as despesas 

do projecto em caso de quebra de procura para níveis abaixo do limite mínimo 

da banda inferior de tráfego, deixando a concessionária garantida e 

salvaguardada dos riscos.  

 

Deste modo, no caso das flutuações inviabilizarem o negócio para a 

concessionária, a garantia do Estado podia ser accionada através de um 

resgate excepcional ou, em alternativa, mediante uma renegociação total do 

contrato que, na prática, era sinónimo de o risco geral do projecto recair sobre 

o Estado.  

 

Por isso, o modelo de concessão conduziu à transformação de um 

projecto idealizado como auto-sustentável do ponto de vista financeiro, ou seja, 

a pagar pelos utentes, em um projecto a cargo do Estado, isto é, viável apenas 

com os pagamentos a efectuar pelos contribuintes, havendo-se seguido o 

princípio do contribuinte-pagador e afastado a regra básica de retorno do 

                                                 
862 Cf., Cláusula 11º, nºs 1 e 7. 
863 Esta possibilidade de o prazo da concessão ser prorrogado por um período de mais 15 anos pôde 
traduzir uma nova concessão que não respeitou critérios de racionalidade e rendibilidade económica, 
como defende António Garcia, Acompanhamento, Avaliação e Controlos das PPP, ob. cit., pp. 278 e ss, 
por haver decorrido o período necessário para o concessionário se ressarcir do esforço de investimento, a 
uma taxa de rendibilidade adequada ao custo do capital do projecto. Esta prorrogação correspondeu à 
atribuição arbitrária de mais 15 anos de receitas a um concessionário privado, susceptível de 
consubstanciar, para este, lucros supra normais, sem a fixação da contrapartida financeira para o Estado 
e que, ao realizar-se por ajuste directo se desviou do regime previsto no CPA, não acautelando 
devidamente os princípios da transparência, concorrência e igualdade.  
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investimento com sustentação exclusiva nos “cash-flows” pagos pelos próprios 

utentes do serviço864. 

 

Neste cenário, o risco de tráfego foi o que apresentou maiores 

implicações para o concedente uma vez que, não só a viabilidade económica e 

financeira do projecto estava dependente da estabilidade e previsibilidade dos 

“cash-flows” inerentes aos fluxos de tráfego projectados no modelo financeiro 

do Caso Base, mas também uma eventual quebra das expectativas 

projectadas recaíam sobre o Estado, a quem cabia viabilizar a concessão à 

custa de mecanismos clássicos de reposição do equilíbrio financeiro: atribuição 

de compensações directas, prorrogação do prazo da concessão, assunção de 

encargos por conta do concessionário. 

 

Nesta conformidade, o risco de tráfego, tornado nuclear, foi assumido 

essencialmente pelo Estado concedente, que representou para a 

concessionária privada um garante da viabilidade do projecto, contribuindo 

para a rendibilidade dos capitais envolvidos865. 

 

O equilíbrio financeiro da concessão apoiou-se num sistema de bandas, 

resultantes do traçado de cenários de evolução de tráfego, que se concretizou 

em três bandas – superior, de referência e inferior – que parametrizaram as 

responsabilidades emergentes do contrato, designadamente em termos 

financeiros, tendo o volume de tráfego constituído, por isso, a variável-chave 

para o pagamento deste contrato por parte do Estado à concessionária. Donde, 

o sistema de bandas haver representado o principal referencial para a aferição 

do risco das partes. 

 

                                                 
864 Cf., TC, Auditoria à Concessão da Travessia do Eixo-Ferroviário Norte-Sul, Relatório nº 24/2002, ob. 
cit. 
865 Como refere o TC, Relatório nº 24/2002, ob. cit., a principal forma de mitigar o risco de tráfego consiste 
na elaboração de estudos rigorosos e credíveis, podendo níveis de tráfego demasiado optimistas, 
sustentados em projecções pouco consistentes com a realidade, ocasionado um modelo financeiro cujo 
equilíbrio assenta em pressupostos não verificáveis ou mesmo dificilmente verificáveis. Ora, no caso 
vertente, o TC, Auditoria aos Encargos do Estado com as Parcerias Público-Privadas. Concessões 
Rodoviárias e Ferroviárias, Relatório nº 33/2005, ob. cit., apontou esse excesso de optimismo como 
responsável pela necessidade de renegociação do contrato.  
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Nesta medida, as obrigações financeiras do Estado ficaram associadas de 

forma inequívoca à evolução do tráfego, traduzindo-se no pagamento da taxa 

de utilização das infraestruturas e na compensação da concessionária por não 

serem atingidos os níveis de tráfego. 

 

De facto, o contrato de concessão contemplou dois regimes: o regime 

inerente ao contrato de utilização da infraestrutura, previsto na situação em que 

o volume de tráfego se situava abaixo da banda de referência, caso em que a 

concessionária assumia integralmente a taxa devida; e um regime aplicável às 

flutuações de tráfego ocorridas fora dos limites inferior e superior da banda de 

referência, configurando situações em que a concessionária tinha direito a uma 

redução do pagamento da taxa ou devia pagar um acréscimo, respectivamente. 

 

Por outro lado, das bases da concessão resultou que o Estado 

assegurava à REFER uma compensação adequada das reduções que podiam 

ocorrer na taxa de utilização da infraestrutura, decorrentes das variações do 

volume de tráfego abaixo do limite inferior da banda de referência. Na prática, 

isto significou que a concessionária não assumia qualquer encargo relativo ao 

pagamento da taxa de utilização da infraestrutura, em resultado do volume de 

tráfego se situar abaixo do limite inferior da banda de tráfego inferior. 

 

Deste modo, o Estado veio a substituir-se à concessionária nas 

obrigações relativas ao pagamento à REFER pela utilização das 

infraestrururas, reduzindo os benefícios económicos do contrato para os 

contribuintes e condicionando a racionalidade económica da gestão privada. 

 

Tratou-se de um regime de regulação do pagamento da taxa de utilização 

que correspondeu, afinal, a uma forma indirecta de subsidiar com regularidade 

os custos operacionais da Fertagus relativamente ao pagamento da taxa de 

utilização da infraestrutura, suscitando reservas fundadas quanto ao respeito 

dos princípios comunitários da concorrência. 

 

Neste cenário, o Estado acabou por assumir, em parte, o risco de 

exploração da concessão, atendendo à relevância financeira dos custos anuais 
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associados ao pagamento da taxa de utilização da infraestrutura pela Fertagus, 

circunstância que implicou uma redução do valor económico do contrato para 

os contribuintes. 

. 

Na prática verificou-se que as estimativas de tráfego utilizadas haviam 

sido demasiado optimistas, mostrando-se desenquadradas e desajustadas do 

nível de tráfego realmente registado na travessia ferroviária, pelo que, não 

havendo sido atingido sequer o limite mínimo da banda inferior, geraram-se 

responsabilidades para o Estado quanto ao pagamento seja da taxa de 

utilização da infraestrutura ferroviária, seja de compensações por desequilíbrios 

financeiros. Por seu turno, o desempenho financeiro negativo da concessão 

motivou, por parte da concessionária, o pedido de renegociação da concessão. 

 

Em 2005, o processo de renegociação correspondeu a um novo contrato 

de concessão, que acabou por ficar marcado essencialmente pela ausência de 

competitividade, uma vez que realizado apenas com a anterior concessionária, 

e ainda por não haver sido dada a devida importância à avaliação do VfM, 

através da utilização do CSP866. 

 

O novo contrato de concessão teve subjacente um modelo contratual mais 

equilibrado em termos de repartição de riscos, mais transparente na forma de 

atribuição das responsabilidades, nomeadamente financeiras, e, ainda, mais 

consentâneo com os contratos celebrados na UE para o sector ferroviário, 

sendo de assinalar entre as características positivas, sobretudo, o abandono do 

sistema de bandas de tráfego e a assunção do risco de procura pela 

concessionária, bem como, a contratualização do serviço público e respectivas 

compensações financeiras de montante fixo a pagar pelo Estado867. 

 

 
 
 

                                                 
866 A este propósito é esclarecedora a posição do TC, como comprova o Relatório de Auditoria nº 
33/2005, ob. cit., p. 108. 
867 Cf., TC, Relatório de Auditoria nº 33/2005, ob. cit., pp.109-110. 
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2.2.5. As Parcerias Público-Privadas no Sector da Saúde 
 

Em 2002, a metodologia PPP foi estendida ao sector da saúde, um 

domínio de natureza socio-económica e forte componente operacional, com o 

objectivo de promover não apenas a modernização infraestrutural de unidades 

hospitalares através do apelo a capitais privados, mas também a incorporação 

da eficiência da iniciativa privada ao nível da prestação dos cuidados de saúde 

mediante a mobilização da respectiva capacidade de gestão868.  

 

Uma situação que comprovou que, na realidade, as PPP’s constituem 

uma abordagem de governação transversal e pragmática, tanto no sentido de 

alargar a base infraestrutural da economia, como de melhorar a cobertura e a 

qualidade dos serviços públicos económicos e sociais869. 

 

Neste âmbito, a experiência portuguesa correspondeu a um impulso 

inovador desenvolvido num cenário de reforma e mudança, quando, após um 

largo período de imobilismo reformista e estagnação administrativa, o Governo 

assumiu como prioridade a necessidade de contrariar a evidência de que a 

saúde, apesar do lugar central na agenda política e no plano do discurso e do 

debate, continuava a acusar um indisfarçável e persistente défice de 

implementação no plano da materialização de reformas870.  

 

Então, como um dos principais objectivos programáticos, criaram-se as 

bases de um novo sistema público de saúde, com o objectivo de transformar o 

sistema público de natureza monopolista e feição burocrático-administrativa em 

um sistema de saúde moderno e renovado, distinguindo as funções de 

                                                 
868 Cf., Jorge Abreu Simões, Parcerias Público-Privadas no Sector da Saúde, in: Manual Prático de 
Parcerias Público-Privadas, Sintra, NPF – Pesquisa e Formação, 2004, p. 28; David Hunter, The meaning 
of health reforms in Europe, in: Forum de Lisboa de Administração de Saúde, 1º Ciclo de Conferências, 
1997-1998, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1997, pp. 29 e ss. 
869 Neste sentido, Jorge Abreu Simões, Parcerias público-privadas no sector da saúde, in: A Reinvenção 
da função Pública, Lisboa, INA, 2002, pp. 185 e ss. Do mesmo Autor, As Parcrerias Público-Privadas no 
Sector da Saúde, in: Manual Prático de Parcerias Público-Privadas, ob. cit, pp. 29 e ss.; As Parcerias 
Público-Privadas no Sector da Saúde em Portugal, Revista Portuguesa de Saúde Pública nº 4, 2004, pp. 
79 e ss. 
870 Cf., OECE, Portugal, Economic Survey, 2000-2001; PwC, Health Cost 2010, ”Smaller World, Big 
Expectations.” 
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financiador e prestador e envolvendo uma pluralidade de prestadores de 

cuidados de saúde de natureza pública, privada e social. 

 

Um contexto em que as parcerias emergiram como um novo mecanismo 

de provisão e contratação da prestação dos cuidados públicos de saúde, 

assente em três eixos fundamentais: planeamento e financiamento públicos; 

investimento e gestão privados; controlo e titularidade públicos. Deste modo, a 

respectiva mecânica PPP foi introduzida numa lógica de ruptura com as 

práticas e as soluções dominantes871, seguiu as experiências internacionais de 

referência872 e procurou adaptar-se às especificidades do sector e do país, 

acabando por enformar um modelo que consubstanciou uma abordagem 

avançada e complexa, sem paralelo a título mundial. 

 

Esteve em causa uma reforma suportada pela Lei de Bases da Saúde873 

e pelo Estatuto do SNS874 que, na senda da Constituição875, haviam já previsto 

a possibilidade de entidades privadas participarem na gestão de unidades 

                                                 
871 Cf, Jorge Abreu Simões, As Parcerias Público-Privadas no Sector da Saúde, in: Manual Prático de 
Parcerias Público-Privadas, ob. cit., pp. 34 e ss.; Fausto Paulo de Melo Bessa Gomes, Apresentação das 
parcerias público-privadas. O caso português no sector da saúde, Desenvolver competências. Valorizar a 
gestão pública, 1930-2005, Lisboa, IGF, 2006, pp.175 e ss. 
872 Em matéria de PPP’s no sector da saúde, como sublinham J. Broadbent, J. Gill e T. Laughlin, The 
development of contracting out in the context of infrastructure investment in the UK: the case of private 
finance initiative in the national health service, IJPM, vol. 6, nº 2, 2003, pp. 173 e ss., o Reino Unido ocupa 
naturalmente um papel central, tanto pelo carácter pioneiro na utilização da abordagem a este domínio, 
quer pela postura liderante quanto à concepção de novos modelos, como o LIFT, quer ainda, pelo número 
de programas de larga dimensão, executados e em curso, justificando a multiplicação do modelo, que se 
popularizou um pouco por todo o mundo, acolhido por países de todos os continentes, designadamente 
no âmbito da renovação, modernização e expansão das redes hospitalares do respectivo sistema público 
de saúde. Um modelo circunscrito à componente infraestrutural. Neste quadro, as principais experiências 
têm-se situado em Espanha, na Comunidade de Valencia, na Austrália, no Canadá e em Itália, como 
refere Abreu Simões, As Parcerias Público-Privadas no Sector das Saúde, ob. cit., pp. 38-55; Marie Lecerf 
e Dominique Hoorens, Les Hôpitaux dans Quinze Pays de l’Union Européene, Paris, Dexia, 2003. 
873 Foi a Lei nº 48/90, de 24 de Agosto, que no nº 3 da Base I estipula que “a promoção e a defesa da 
saúde pública são efectuadas através da actividade do Estado e de outros entes públicos, podendo as 
organizações da sociedade civil ser associadas àquela actividade”. Concomitantemente, o centro 
deslocou-se para o sistema de saúde, como decorre do nº 1 da Base XII, definindo-se este como sendo 
“constituído pelo Serviço Nacional de Saúde e por todas as entidades públicas que desenvolvam 
actividades de promoção, prevenção e tratamento na área da saúde, bem como por todas as entidades 
privadas e por todos os profissionais liberais que acordem com a primeira a prestação de todas ou 
algumas daquelas actividades”. 
874 Então, o SNS foi concebido como abrangendo “todas as instituições e serviços oficiais prestadores de 
cuidados de saúde dependentes do Ministério da Saúde”, dispondo de estatuto próprio, nos termos da 
Base XII, nº 2, da Lei nº 48/90, mais tarde vertido no Decreto-Lei nº 11/93, de 15 de Janeiro. Caracteriza-
se, em suma, por ser universal, prestar integradamente cuidados globais ou garantir a sua prestação, ser 
tendencialmente gratuito, garantir a unidade no acesso dos utentes e ter organização regionalizada e 
gestão descentralizada e participada. O Decreto-Lei de 1993 veio estabelecer como âmbito de aplicação 
do Estatuto “as entidades particulares e profissionais em regime liberal integradas na rede nacional de 
prestação de cuidados de saúde, quando articuladas com o SNS”. 
875 Cf., Artigo 64º, nº 3, alínea d). 
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públicas de saúde através, nomeadamente, de contratos de gestão, como 

forma de obter ganhos de eficiência, antecipando reformas estruturais de 

alteração dos mecanismos de financiamento e prestação dos cuidados de 

saúde por via do estabelecimento de incentivos adequados e do reforço da 

contenção de custos876. 

 

Neste cenário, a introdução da abordagem PPP pressupôs a existência de 

um enquadramento legal apropriado à participação do sector privado na 

prestação dos serviços públicos de saúde, bem como de um quadro normativo 

capaz de assegurar os procedimentos de contratação pública mais adequados. 

 

Por isso, na linha da Lei de Bases da Saúde, foi definido o regime jurídico 

das parcerias em saúde com gestão e financiamento privados877, que não só 

se antecipou à lei geral das PPP’s, como também incorporou um outro 

importante sinal pioneiro, visível na criação da Estrutura de Missão Parcerias 

Saúde878, enquanto Unidade Dedicada especializada879880, vocacionada para 

conduzir o programa ambicioso de parcerias no Ministério da Saúde, cobrindo 

a montagem, avaliação prévia, lançamento e acompanhamento dos respectivos 

projectos881. 

 

Tratou-se de um diploma que elegeu o contrato de gestão como a matriz 

dos instrumentos contratuais para acomodar parcerias em saúde conferindo-

                                                 
876 Esse o sentido da reforma do SNS, tendo em vista a transformação do funcionamento do SNS, 
evoluindo de um sistema público, de natureza monopolista e administrativa, para um sistema misto de 
serviços de saúde, onde coexistam entidades de natureza pública, privada e social, conforme o Programa 
do XV Governo Constitucional, Capítulo IV – Reforçar a Justiça Social, Garantir a Igualdade de 
Oportunidades, Sector da Saúde. Uma reforma consonante com as tendências que germinaram na 
década, como assinala R. B. Saltman, A conceptual overview of recent health care reforms, Journal of 
Public Health nº 4, 1994, pp. 287 e ss. 
877 Cf., Decreto-Lei nº 185/2002, de 20 de Agosto, e Resolução do Conselho de Ministros nº 162/2001, de 
16 de Novembro. 
878 Cf., Resolução do Conselho de Ministros nº162/2001, de 16 de Novembro. Entretanto, o respectivo 
mandato foi renovado em 2004 e prorrogado até ao final de 2008 (Resolução do Conselho de Ministros nº 
102/2004, de 21 de Julho). 
879 Seguiu-se o modelo referido por Paul Lignières, Partenariats Public-Privés, 2ª ed., ob. cit., pp. 17 e ss., 
e acolhido pela generalidade dos países com política de PPP. 
880 Tratou-se de replicar a tendência de criação de Unidades Dedicadas sectoriais, registando-se ainda 
hoje a inexistência de uma Unidade Central de PPP, criada de raiz. Em Novembro de 2006, com a 
implementação do PRACE foi anunciada a extinção da Parcerias Saúde.  
881 Cf., Jorge Abreu Simões, Parcerias Público-Privadas no sector da saúde, in: Reinvenção da Função 
Pública, ob. cit., pp. 185 e ss. 
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lhe a natureza de concessão de serviço público882, mas que admitiu ainda, à 

luz de uma enumeração meramente exemplificativa, o contrato de prestação de 

serviços e o contrato de colaboração883. Visou-se, portanto, um quadro legal 

que, pelo razoável grau de flexibilidade, permitiu às parcerias assumir uma 

multiplicidade de formatos de “geometria variável”.  

 

Uma situação que levou à consagração de uma metodologia legislativa 

baseada na regulamentação específica de cada caderno de encargos padrão, 

estabelecendo não só o modelo de parceria mais ajustado a cada possível 

figurino, mas também o respectivo procedimento prévio à contratação884. Em 

consequência, procedeu-se à regulamentação do procedimento concursal-tipo 

aplicável às parcerias celebradas sob a forma de contratos de gestão no 

âmbito dos cuidados hospitalares885, bem como à aprovação da 

regulamentação do caderno de encargos-tipo que consubstancia o modelo 

PPP, tanto para o desenvolvimento de novas unidades hospitalares, como para 

a gestão de unidades existentes886. 

 

Financiadas pelo SNS de acordo com os princípios da universalidade, 

acessibilidade, equidade e gratuitidade tendencial887, as PPP’s devem ser 

precedidas de um procedimento de contratação pública de carácter 

competitivo, prevendo uma partilha e afectação adequada de riscos entre os 

parceiros público e privado.  

 

                                                 
882 A este respeito Mário Aroso de Almeida, Parcerias público-privadas: a experiência portuguesa, ob. cit., 
pp. 189 e ss., e o reconhecimento de que se trata, na realidade de contratos de concessão de serviços 
públicos, na medida em que o concessionário assume o encargo de montar e, subsequentemente, 
explorar o serviço. Contratos que envolvem a concepção, construção, financiamento e operação dos 
hospitais, seguindo o modelo passível de corresponder ao esquema DBFO e financiamento em “Project 
finance”. 
883 Cf., João Parente, Fernando Xirepe Silveiro e Paula Louro, Parcerias em Saúde, Estudo nº 13/2002 – 
DCP, Rev. TC nº 38, 2002, pp. 62 e ss.; Jorge Almeida Simões, Retrato Político da Saúde. Independência 
do Percurso e Inovação em Saúde: da Ideologia ao Desempenho, Coimbra, Almedina, 2004, pp. 230 e ss. 
884  Nesta medida, como defende Jorge Abreu Simões, As Parcerias Público-Privadas no sector da 
Saúde, in: Manual Prático de Parcerias Público-Privadas, ob. cit., pp. 60 e ss., cumpriu-se o 
desenvolvimento de um quadro legal adequado à realização de parcerias em saúde. 
885 Cf., Decreto Regulamentar nº 10/2003, de 28 de Abril. 
886 Cf., Decreto Regulamentar nº 14/2003, de 30 de Junho. 
887 A Revisão Constitucional de 1989 abandonou a referência à gratuitidade “tout court” e passou a dizer 
apenas que o serviço nacional de saúde é tendencialmente gratuito, tendo assim flexibilizado a fórmula 
constitucional anterior e alargado a liberdade de conformação do legislador nesta matéria. 
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Ao consubstanciarem uma contratação pública a um operador privado da 

prestação do serviço público de saúde, na dupla vertente de prestação de 

serviços de natureza infraestrutural e de cuidados de saúde especializados, 

esta contratação apresenta necessariamente uma incidência orçamental 

plurianual, ao longo do período do contrato. 

 

Contemporâneo da LEO888, o regime jurídico das parcerias em saúde 

previu que a contratação fosse precedida de uma avaliação prévia à luz dos 

critérios de economia, eficiência e eficácia, bem como de uma análise de 

suportabilidade financeira889. Dois testes que traduzem, o primeiro, a 

determinação do VfM do projecto por comparação ao custo global se lançado 

sob a forma tradicional, e o segundo, a análise da sua incidência orçamental, 

programação financeira plurianual e suportabilidade financeira. 

 

O modelo PPP adoptado no âmbito da implementação do primeiro 

programa de parcerias para o sector hospitalar primou pela inovação, 

associando a prestação dos serviços infraestruturais com a gestão dos serviços 

clínicos, fazendo-o de uma forma sem precedente890. 

 

Deste modo, uma vez que o contrato de gestão compreendeu dois 

objectos contratuais, a montagem em parceria previu também a criação de 

duas entidades gestoras de fim específico diferenciadas para lhes dar 

cumprimento, a funcionar em separado, ainda que num quadro articulado e 

complementar: uma, entidade gestora do Estabelecimento Hospitalar, que 

assumiu o objecto principal do contrato, consubstanciado na vertente da gestão 

hospitalar e clínica; e outra, a entidade gestora do Edifício Hospitalar, 

responsável pelo objecto instrumental, que se ocupou das actividades de 

concepção, construção, conservação e manutenção do edifício hospitalar, bem 

como das actividades de “hard facilities management”. Para implementação do 

                                                 
888 Cf., Lei nº 91/2001, de 20 de Agosto. 
889 Cf., Artigo 3º do Decreto-Lei nº 185/2002, de 20 de Agosto. 
890 Os elementos básicos do modelo PPP para unidades hospitalares encontram-se regulamentados pelo 
Decreto Regulamentar nº 14/2003, de 30 de Junho, que aprovou o caderno de encargos-tipo para a 
celebração de contratos de gestão que tenham por objecto a concepção, a construção, o financiamento, a 
conservação e a exploração de estabelecimentos hospitalares, envolvendo prestações de saúde.  
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modelo de parceria em apreço, o operador privado seleccionado deve assim 

criar duas SPV’s, com objectos societários distintos, mas complementares.  
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Capítulo VIII 
O Regime Jurídico das Parcerias Público-Privadas 

 
 
 
1. Enquadramento 
 

Apesar da colaboração entre os universos público e privado para a 

realização de infraestruturas e a prestação de serviços públicos gozar de um 

registo histórico importante, bem como de um manifesto reconhecimento 

económico e de uma ampla aceitação social891, só no início da presente 

década é que a abordagem PPP foi consagrada pela legislação portuguesa 

através da aprovação de um diploma jurídico específico de âmbito geral. 

 

Deste modo, depois da realização de um leque assinalável de projectos e 

programas de parceria, da criação de um normativo especial para acomodar as 

parcerias em saúde892 e de uma reforma orçamental que definiu pela primeira 

vez os princípios financeiros basilares a observar no lançamento e montagem 

deste tipo de associação público-privada893, a perspectiva da multiplicação de 

tais iniciativas894 acelerou a promulgação de uma lei PPP895, pondo termo à 

                                                 
891 Cf., Paulo Otero, Coordenadas Jurídicas da Privatização da Administração Pública, in: Caminhos da 
Privatização da Administração Pública, ob. cit., pp. 31 e ss. 
892 Ver supra, Cap. VII, 2.2.5., Estudo de Casos, As Parcerias Público-privadas no sector da Saúde e o 
Decreto-Lei nº 185/2002, de 20 de Agosto. 
893 Cf., Lei nº 91/2001, de 29 de Agosto – Lei de Enquadramento Orçamental 
894 Tratou-se do Plano Nacional de Desenvolvimento Económico e Social 2000-2006, MEPAT, SEDR, 
Dezembro de 1998 – Portugal – Uma Visão Estratégica para Vencer o Século XXI (Parte IV), relativo aos 
Desafios da Participação de Portugal na Moeda Única, que definiu uma orientação do investimento de 
utilidade social baseada na procura de soluções de engenharia financeira que permitissem a partilha das 
responsabilidades de execução e gestão com o sector privado, assegurando o serviço público de 
qualidade. Então, tanto as restrições orçamentais, como as razões de gestão apontaram para um 
desejável reforço de parcerias com o sector privado, cabendo ao Estado a definição das estratégias e o 
aprofundamento das funções de regulação e fiscalização, sobretudo nos casos que se saldassem pela 
redução da respectiva presença directa na economia. Foi ainda, no âmbito da reforma do Estado e da 
Administração pública, um uma lógica de articulação com a perspectiva estratégica, as GOP para 2000, 
cf., 2ª Opção – “Reforçar a Cidadania para Assegurar a Qualidade da Democracia”, previram a 
contratualização a entidades privadas de serviços antes assegurados pela Administração, na condição de 
traduzirem vantagens objectivas previamente avaliadas. E, ainda, na sequência da aprovação do QCA III 
e do POE, o Decreto-lei nº 70-B/2000, de 5 de Maio, a par de outras formas de acção, previu também o 
lançamento de parcerias visando dinamizar e robustecer o tecido empresarial nacional, tendo a Portaria 
nº 680-A/2000, de 29 de Agosto, estabelecido as regras de implementação de projectos de parcerias, 
enquanto forma de prossecução dos apoios inseridos no POE. 
895 Cf., Decreto-Lei nº 86/2003, de 26 de Abril. 
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polémica que se arrastava à volta das vantagens e inconvenientes de uma 

legislação própria.  

 

2. A Conveniência e Oportunidade de uma Lei de Parcerias Público-
Privadas 

 

A aprovação de uma lei PPP constituiu uma questão fracturante, 

considerando alguns, em face das características da abordagem, que era de 

rejeitar a hipótese de uma lei-quadro para não limitar a criatividade e 

flexibilidade que são timbre das parcerias, não coarctando o seu potencial896. 

 

Porém, perante a decisão favorável a um quadro normativo próprio, que 

aplaudimos, o legislador construiu uma hábil solução de compromisso 

traduzida na criação de um conjunto de normas gerais circunscritas ao 

essencial da disciplina a instituir, que funcionou como um “regime de 

cúpula”897, passível de ser complementado por regimes sectoriais dirigidos ao 

lançamento de projectos e programas integrados de parcerias nas várias áreas 

de actividade pública898899. 

 

                                                 
896 Esta a posição de Eduardo Paz Ferreira e Marta Rebelo, O Novo Regime Jurídico das Parcerias 
Público-Privadas em Portugal, ob. cit., pp.17 e ss. e, ainda, do mesmo Autor, Finanças Públicas e 
Contratos da Administração, ob. cit., pp. 437 e ss. e a consideração de que era preferível omitir legislação 
genérica de enquadramento, sendo suficiente e necessário que, para cada operação concreta, exista um 
diploma legal, focando os aspectos básicos da operação e as formas de salvaguarda do interesse público. 
897 Nos termos do artigo 1º, o Decreto-Lei nº 86/2003, de 26 de Agosto, “tem por objecto a definição de 
normas gerais aplicáveis à intervenção do Estado na definição, preparação, concurso, adjudicação, 
alteração, fiscalização e acompanhamento global das parcerias público-privadas”. No sentido de uma 
concepção de cúpula, o preâmbulo, onde pode ler-se “este diploma manifesta uma grande preocupação 
de articulação do regime geral, aplicável às parcerias público-privadas, com eventuais regimes sectoriais” 
e, também o articulado, cujo artigo 3º determina a prevalência do disposto no diploma sobre quaisquer 
outras normas relativas a parcerias público-privadas.  
898 Esta a leitura de Mário Aroso de Almeida, Parcerias público-privadas: a experiência portuguesa, in: VI 
Colóquio Luso-Espanhol de Direito Administrativo, ob. cit., p.181; Alexandra Pessanha e Fernando 
Xerepe Silveiro, Estudo do Decreto-Lei nº 86/2003, de 26 de Abril, Regime Jurídico Procedimental das 
Parcerias Público-Privadas, Estudo nº 7/03, Rev. TC nº 40, 2003, pp. 27 e ss. 
899 Este regime de cúpula e, bem assim, a prevalência das normas do Decreto-Lei nº 86/2003 levaram a 
que este dispositivo haja promovido logo a alteração do Decreto-Lei nº 185/2002, 20 de Agosto, relativo a 
PPP’s na área da saúde, como ilustram Alexandra Pessanha e Fernando Xerepe Silveiro, Estudo do 
Decreto-Lei nº 86/2003, de 26 de Abril, Regime Jurídico Procedimental das Parcerias Público-Privadas, 
ob. cit., pp. 51-54, reforçando o entendimento de que não só qualquer dúvida interpretativa no tocante ao 
disposto em regimes jurídicos sectoriais deve ser resolvida por recurso às regras e princípios gerais 
constantes do Decreto-Lei nº 86/2003, mas também que qualquer incompatibilidade de regimes jurídicos 
há-de culminar com a cedência do disposto no regime sectorial contraditório face ao consagrado em sede 
de regime geral.  
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Nesta perspectiva, além da clarificação do sentido de parceria e da 

identificação dos seus elementos nucleares, pretendeu-se definir 

essencialmente um sistema de controlo procedimental e executório reforçado 

do Ministério das Finanças que, compreensível pelas repercussões financeiras 

dos projectos e programas de parceria, visou garantir a observância de 

determinados critérios de racionalidade económico-financeira no processo de 

concepção, preparação e conclusão900.  

 

Todavia, a deriva para os aspectos procedimentais, que se tornaram a 

“pièce de résistence” do novo regime, tal como a ênfase excessiva, porventura 

radical, conferida ao envolvimento institucional e aos poderes reforçados do 

Ministério das Finanças em homenagem ao objectivo de garantir um efectivo 

controlo financeiro901, afigura-se-nos que privaram a abordagem de um 

arranque menos vinculado aos interesses financistas do Estado, quase 

obnubilando o papel das parcerias como motor de uma verdadeira revolução 

da cultura e das formas de gestão da Administração. 

 

Mas a criação de um quadro legal específico pretendeu também exprimir 

a importância e particular valia de um normativo para introduzir a abordagem e 

o correspondente modus operandi902, sobretudo num contexto marcado pela 

                                                 
900 Como defende Pedro Siza Vieira, Os Tipos Contratuais subjacentes às Parcerias Público-Privadas em 
Portugal, in. Manual Prático de Parcerias Público-Privadas, Sintra, NPF – Pesquisa e Formação, 2004, p. 
141, esteve em causa garantir o controlo prévio e sucessivo do Ministério das Finanças sobre os modelos 
de contratação que fossem susceptíveis de criar encargos financeiros em diversos exercícios orçamentais 
e pudessem constituir o modo de financiar necessidades imediatas dos serviços públicos. No mesmo 
sentido, Mário Aroso de Almeida, Parcerias público-privadas: a experiência portuguesa, ob. cit., p. 181. 
901 Tratou-se da assimilação de medidas sobre os poderes do Ministro das Finanças consagradas no 
Relatório sobre as Medidas para uma Política Sustentável de Estabilidade e Controlo da Despesa Pública, 
de 11 de Março de 2002 (s.p.). Assim, como defende Olívio Mota Amador, A Estabilidade Orçamental e 
os Poderes do Ministro das Finanças, ob. cit., pp. 530-531, no novo contexto das finanças públicas, 
marcado pela emergência de novos princípios, os poderes do Ministro das Finanças assumem um 
significado maior relativamente às fases do processo orçamental, ou seja, a elaboração do orçamento e 
preparação da respectiva proposta de lei, debate parlamentar e aprovação do orçamento e, ainda 
execução do orçamento, sem descurar os novos poderes decorrentes da prossecução do objectivo de 
estabilidade orçamental e os poderes de acompanhamento do processo legislativo do Governo. A este 
respeito, Pedro Siza Vieira, Os tipos contratuais subjacentes às parcerias público-privadas, ob. cit., pp. 
141 e ss, defende ter-se tratado de assegurar o controlo prévio e sucessivo do Ministério das Finanças 
sobre modelos de contratação que fossem susceptíveis de criar encargos financeiros em vários exercícios 
orçamentais e pudessem constituir modo de financiar necessidades imediatas dos serviços públicos. 
902 Sobre a adequada e tempestiva elaboração de linhas de orientação, sem as quais era de difícil 
entendimento e respectiva aplicação, em especial num quadro de ausência de competências das 
entidades públicas quanto ao lançamento de projectos PPP, o TC, Relatório nº 04/2007, ob. cit., p. 17, 
sublinhou a necessidade de fixação de linhas de orientação, sem uma especificação demasiada que 
implicava uma rigidez incompatível com o sucesso deste tipo de contratação, em que cada caso tem 
muito de específico.  
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ausência de um documento de política, pelo carácter polissémico do conceito e 

pela inexistência de uma base dogmática estabilizada903.  

 

Na realidade, uma lei PPP, como testemunho claro da opção política do 

Executivo por este tipo de medidas e de estímulo à sua utilização, além da 

confiança que não pode deixar de incutir nos investidores privados, nacionais e 

internacionais, e nos meios financeiros904, é susceptível de fomentar ainda uma 

posição esclarecida em relação ao núcleo central dos elementos que integram 

o “mainstream” da abordagem905: a noção de parceria, os objectivos 

específicos e as características dominantes, a importância e os traços 

essenciais da transferência de risco, a criação de valor e a salvaguarda do 

interesse público, acompanhada de uma grelha ilustrativa de tipos contratuais 

ajustados906.  

 

Nestes termos, o Decreto-Lei nº 86/2003 abriu definitivamente o caminho 

a um novo modo de relacionamento entre os universos público e privado, que 

se tornou emblemático de uma orientação política que visa a criação e 

legitimação de um novo contrato social, consubstanciando uma nova forma de 

governação pública907. 

 

De facto, o novel diploma inseriu-se no largo movimento que corresponde 

tanto à mudança de paradigma esboçada desde dos anos oitenta sobre o 

                                                 
903 À data, foi manifesta a falta de uma linha de orientação estratégica e de um quadro de programação 
de projectos ou programas PPP. Uma ausência que tem perdurado até à actualidade, circunstância que 
reforça a mais-valia de uma legislação genérica de parcerias. 
904 A este respeito, ver infra Cap. XI a posição que expendemos sobre a conveniência de um Quadro 
Legal e Institucional Adequado. Na mesma linha, Daniel Pinto Bicho Marques da Costa, Parcerias público-
privadas – fiscalização e controlo da execução das parcerias, in: O Controlo em ambientes e dimensões 
da nova gestão pública. Desenvolver competências. Valorizar a gestão pública, 1930-2005, Lisboa, IGF, 
2006, pp. 151 e ss. 
905 Uma expectativa apoiada na experiência da generalidade dos países que recorrem a PPP’s e nas 
vantagens enunciadas, nomeadamente, pela Comissão europeia, Guidelines for Successful Public-Private 
Partnerships e pela UNECE, nas suas recomendações. 
906 Entendemos que negar uma legislação genérica de enquadramento, deixando ao diploma específico 
de cada projecto de parceria, além da definição dos aspectos básicos da operação, também a definição 
inovadora em matéria de objectivos, características, partilha de riscos e salvaguarda do interesse público, 
era em nossa opinião levar longe demais os princípios da liberdade contratual e da autonomia da vontade 
das partes, abrindo o caminho à disparidade de posições e entendimentos.  
907 Cf., Eduardo Paz Ferreira e Marta Rebelo, O novo regime jurídico das parcerias público-privadas em 
Portugal, ob. cit., pp. 6-7; do mesmo Autor, Ensinar Finanças Públicas numa Faculdade de Direito, ob. cit., 
p. 240.  
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reposicionamento funcional dos sectores público e privado908 e a adaptação da 

Administração a novas formas de prestação de serviços públicos909, como ao 

imperativo de conter a despesa pública dentro dos parâmetros requeridos pela 

disciplina do PEC910, sem provocar a diminuição de qualidade dos serviços 

prestados.  

 

Demais, o próprio preâmbulo justifica a abordagem como um instrumento 

de resposta à crise do Estado de Bem-Estar e ao forte activismo estatal 

desencadeado durante os anos setenta, ao questionamento do peso do sector 

público e às falhas da intervenção pública, com níveis incomportáveis de 

endividamento e sem o equivalente aumento de qualidade dos serviços 

públicos911.  

 

Uma perspectiva que, ao arrastar a consabida alteração de entendimento 

sobre o papel do Estado na economia e, mais especificamente, na forma de 

satisfação das necessidades colectivas, associada ao reforço da participação 

privada na governação pública, passou a permitir ao sector público tirar 

proveito do financiamento e da cultura de gestão da esfera privada, 

aumentando a qualidade dos serviços prestados e gerando poupanças 

significativas na utilização dos dinheiros públicos.  

 

Neste cenário, as PPP’s, como é igualmente assinalado no preâmbulo, 

representam um dos modelos alternativos e inovadores de associação do 

sector público com as entidades privadas mais destacados e testados. Daí que, 

influenciado pelo historial das experiências pioneiras de parceria, pelo 

enquadramento legal das parcerias em saúde e pelas regras consagradas na 

LEO, o Decreto-Lei nº 86/2003 se haja proposto estabelecer os princípios e as 

regras a observar na respectiva estruturação.  

                                                 
908 Cf., Pedro Gonçalves, As Concessões de Serviços Públicos, ob. cit., pp. 40 e ss.; Alfredo José de 
Sousa, O Estado no Século XXI: Redefinição das Suas Funções? Rev. TC nº 42, 2004, pp. 25 e ss.  
909 Cf., Rui Machete, O capital humano na Função Pública. Contratualização/Estatutarização, in: 
Seminário sobre “A Administração Pública no Limiar do Século XXI: os grandes desafios”, INA, 2001, e O 
âmbito de aplicação das Parcerias Público-Privadas, Newsletter, Março 2005, www.plmj.com. No mesmo 
sentido, Maria Manuel Leitão Marques e Vital Moreira, Instrumentos e formas jurídicas da intervenção do 
Estado, ob. cit. 
910 Cf., Alfredo José de Sousa, As Parcerias Público-Privadas e o Desenvolvimento, ob. cit. 
911 Neste sentido, Eduardo Paz Ferreira, Ensinar Finanças Públicas numa Faculdade de Direito, ob. cit., 
pp. 231 e ss. 
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3. O Conceito de Parceria Público-Privada 
 

O carácter dinâmico das PPP’s e, sobretudo, a ausência de uma base 

dogmática foram os factores que compeliram o legislador a conferir prioridade à 

“vexata questio” da noção legal de parceria.  

 

Deste modo, à luz da lei, uma parceria entre os sectores público e privado 

consiste em “um contrato ou união de contratos, por via dos quais entidades 

privadas, designadas por parceiros privados, se obrigam, de forma duradoura, 

perante um parceiro público, a assegurar o desenvolvimento de uma actividade 

tendente à satisfação de uma necessidade colectiva, e em que o financiamento 

e a responsabilidade pelo investimento e pela exploração incumbem, no todo 

ou em parte, ao parceiro privado”912913.  

 

Um conceito que convoca dois tópicos centrais de reflexão: primeiro, a 

clarificação conceptual firmada na identificação dos elementos nucleares da 

parceria e, segundo, a afirmação da importância do instituto do contrato. 

 

Quanto ao primeiro ponto, o legislador, que adoptou a mesma linha 

metodológica que a Comissão Europeia veio a seguir no Livro Verde “O Direito 

Comunitário em matéria de Contratos Públicos e Concessões”914, ao invés de 

formular uma definição, opta por identificar os elementos fundamentais da 

parceria: a duração longa da relação entre os parceiros público e privado; o 

desenvolvimento de uma actividade tendente a dar satisfação a necessidades 

colectivas; o financiamento e a transferência do risco pelo investimento e pela 

exploração atribuídos ao parceiro privado. 

 

                                                 
912 Cf., Artigo 2º, nº 1 do Decreto-Lei nº 86/2003, de 26 de Abril. 
913 De facto, sabemos que uma PPP pode consistir num único contrato, ou numa união de contratos – 
aliás, a fisionomia mais comum – que, como defende João Antunes Varela, Das Obrigações em Geral, 
vol. I, 10ª ed., Coimbra, Almedina, 2000, pp. 282 e ss.,“mantendo a respectiva individualidade, estão 
ligados entre si, segundo a intenção dos contraentes, por um nexo funcional que influi na respectiva 
disciplina. Um vínculo que pode alterar o regime normal de um dos contratos ou de ambos, por virtude da 
relação de interdependência que eventualmente se crie entre eles”.  
914 Cf., COM (2004) 327 final, Livro Verde sobre as Parcerias Público-Privadas e o Direito Comunitário em 
Matéria de Contratos Públicos e Concessões, ob. cit., em que o Executivo comunitário, reconhecendo que 
as PPP podem revestir-se de motivações como a de retirar proveito da maior eficácia do sector privado e 
de se inserir na reformulação do papel do Estado, não deixa de alertar para o facto de poderem ser 
encaradas como soluções para tornear os constrangimentos orçamentais.  
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Nesta medida, a legislação portuguesa deixa claro que uma parceria 

corresponde a uma associação duradoura entre os parceiros público e privado, 

consubstanciada em um contrato global que compreende a fileira concepção, 

construção, financiamento e operação, configurando um modelo de execução 

continuada, não instantânea915, a fim de permitir a transferência efectiva de 

riscos para o parceiro privado, forçado a conceber e gerir projectos na 

perspectiva “whole-life costing”.  

 

Porém, ao envolver a atribuição ao parceiro privado da exploração em 

exclusivo de uma obra ou serviço público, a duração longa não há-de ser 

excessiva, exigindo a restrição à livre concorrência daí decorrente que seja 

limitada ao estritamente necessário para assegurar o equilíbrio financeiro do 

projecto, permitindo a amortização dos investimentos e uma remuneração 

razoável dos capitais investidos916. 

 

Por outro lado, ao requerer o desenvolvimento de uma actividade apta a 

satisfazer necessidades colectivas, o decreto-lei, além de tornar possível 

delimitar o objecto das PPP’s, acolhe ainda, mediante a análise conjugada com 

os tipos contratuais previstos, o entendimento de que podem ser qualificadas 

como parceria tanto as situações em que a entidade privada assegura 

directamente a satisfação da necessidade pública, como aquelas em que os 

particulares fornecem bens ou prestam serviços de apoio, utilizados pelo ente 

público no desempenho das suas atribuições917. 

 

No tocante à captação das capacidades de financiamento e de gestão do 

sector privado, traça-se uma metodologia que coloca a tónica na transferência 

de riscos do projecto para o parceiro privado, no sentido de estabelecer um 

quadro optimizado de afectação e partilha dos riscos inerentes à exploração. 

                                                 
915 Como sublinha a Doutrina, cf., Paul Lignières, Partenariats Public-Privés, 2ª ed,, ob. cit., pp. 116 e ss., 
atendendo a que as parcerias correspondem a relações duradouras, os contratos de execução 
instantânea não são susceptíveis de configurar este tipo de envolvimento entre as esferas pública e 
privada. 
916 Neste sentido a Comissão Europeia, Livro Verde sobre as Parcerias Público-Privadas e o Direito 
Comunitário em Matéria de Contratos Públicos e Concesões, ob. cit., e a defesa dos princípios da 
transparência e da igualdade de tratamento entre operadores económicos privados, como regras 
fundamentais da ordem jurídica comunitária. 
917 Cf., Pedro Siza Vieira, Os Tipos Contratuais subjacentes às Parcerias Público-Privadas em Portugal, 
in: Manual Prático de Parcerias Público-Privadas, Sintra, NPF Pesquisa e Formação, 2004, pp. 137 e ss. 
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Da noção consagrada ressalta ainda a preferência pelo conceito restrito 

de parceria, perspectivada como uma forma de colaboração entre o Estado e 

as empresas em volta de projectos comuns, disponibilizando o parceiro privado 

o conhecimento técnico e a capacidade financeira a fim de permitir ao ente 

público exercer as suas funções com maior eficácia. 

 
No que concerne ao segundo tópico, relativo ao contrato ou associação 

de contratos, é seguro que a legislação portuguesa atribui às PPP’s um papel 

incontornável na exaltação do instituto como meio de realização de tarefas 

públicas, confirmando o bem fundado das análises que realçam o seu vigor, 

patente quer na capacidade de adaptação às novas exigências económico-

financeiras, quer na sua expansão por via do direito público, maxime, do direito 

administrativo918 

 

E ao traduzirem o exercício de tarefas públicas por privados, contribuindo 

para manter em aberto as relações entre o Direito Administrativo e o Direito 

Privado, as PPP’s tornam obrigatório o questionamento das fronteiras 

tradicionais entre o Direito Público e o Direito Privado919.  

 

Uma matéria para que não se prevê, e muito menos se preconiza, uma 

alteração radical, devendo eventuais receios dos publicistas ser devidamente 

aplacados pelo facto de o exercício de tarefas públicas por privados não 

significar a retirada do Estado, cuja responsabilidade se mantém plena920. Até 

porque, como adverte Gomes Canotilho a propósito do exercício privado de 

funções públicas921, está em causa tão-somente a prossecução e execução de 

tarefas de uma forma mais eficaz, eficiente e económica, tornando-se deste 

                                                 
918 A este propósito ver infra Capítulo XII. 
919 Para esta evolução histórica, Cf., Maria João Estorninho, A Fuga para o Direito Privado, ob. cit. 
920 A este respeito, acompanhamos Eduardo Paz Ferreira, Ensinar Finanças Públicas numa Faculdade de 
Direito, ob. cit., p. 240. 
921 Neste sentido J. J. Gomes Canotilho, O Direito Constitucional passa, o Direito Administrativo passa 
também, in: Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Rogério Soares, Coimbra, Coimbra Editora, 2001, 
p. 717, que defende ainda, que, com o exercício de tarefas públicas por privados, o Estado permanece 
responsável, podendo a tarefa ser prosseguida e executada com mais efectividade, eficiência e 
economicidade se adoptarem novos padrões de organização. 
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modo urgente e fundamental encontrar o justo equilíbrio entre a necessidade 

dessas vinculações e os eventuais riscos de uma publicização excessiva922. 

 

4. A Tipologia Contratual  
 

Centrado nas PPP’s contratuais, o direito português, à semelhança da 

generalidade dos ordenamentos jurídicos, não se propôs criar um novo tipo de 

contrato para consubstanciar os procedimentos de contratação e padronizar os 

instrumentos de regulação jurídica das parcerias923. Ao invés, acolheu de forma 

expressa um leque indicativo de formas contratuais clássicas que, de modo 

isolado ou combinado, podem acomodar as parcerias público-privada924925, de 

acordo com um leque de princípios fundamentais926.  

 

Seguindo esta linha de orientação, o legislador elencou como figuras 

contratuais  

 A concessão de obras públicas927, se sobre o contraente privado recair o 

dever de realizar uma infraestrutura, seja para utilização directa e 

imediata pelos utentes, tendo como contrapartida o direito de exploração 

acompanhado, ou não, de um preço, seja para utilização pela entidade 

pública contratante, desde que associada à prestação do serviço, 

podendo a remuneração variar em função dos níveis da prestação 

 A concessão de serviços públicos928, se o privado se encarregar da 

prestação de um serviço público directamente aos utentes mediante a 

                                                 
922  Cf., Paul Lignières, Partenariats Public-Privés, 2ª ed., ob, cit., p. XIII, “Le droit du partenariat public-
privé peut être comparé à une émulsion et non à une fusion des droits civil et administratif ”, e  pp. 275 e 
ss. 
923 Cf., Preâmbulo do Decreto-Lei nº 86/2003, de 26 de Abril. 
924 Cf., Artigo 2º, nº4. Uma enumeração que possibilita a flexibilidade tradicionalmente proporcionada pelo 
esquema PPP, encontrando a respectiva expansibilidade um limite como dispõe o artigo 2º, nº 5.  
925 Como recorda Pedro Gonçalves, Entidades Privadas com Poderes Públicos, ob. cit., p. 331, no direito 
português, o contrato de direito público administrativo é um instrumento utilizado de há muito na 
regulação de relações de colaboração entre a Administração e os particulares, havendo uma conexão, 
mais ou menos estreita entre os fenómenos da contratação pública e da privatização na execução de 
tarefas públicas. 
926 Nem toda a forma de colaboração entre os sectores público e privado constitui uma parceria para 
efeitos legais, sendo excluídas algumas figuras enunciadas, bem como situações que, configurando uma 
parceria, não envolvam porém um encargo acumulado ou um investimento abaixo de parâmetros 
definidos. Assim, ficam expressamente de fora os contratos de empreitada de obra pública, de 
arrendamentos e de aprovisionamento, em função da natureza do contrato e, bem assim, todos os outros 
contratos de fornecimento de bens ou de prestação de serviços, de duração igual ou inferior a três anos, 
salvo se envolverem a assunção automática de obrigações para o parceiro público. 
927 Tipificado no artigo 178º, nº 2, al. b) do CPA como contrato administrativo. 
928 Tipificado no artigo 178º, nº 2, al. c) do CPA como um contrato administrativo. 
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construção prévia da infraestrutura de suporte, com remuneração por 

taxas cobradas aos utentes ou prestada pela Administração, ou em que 

se verifique a simples transferência do direito de exploração do serviço, 

que passa a correr por conta e risco do concessionário 

 O contrato de fornecimento contínuo929, se o privado se comprometer, 

durante um certo lapso de tempo, a proceder a entregas regulares à 

Administração de certos bens necessários ao funcionamento dos 

serviços  

 O contrato de prestação de serviços, se a entidade privada se obrigar, 

regularmente e durante um certo período, a prestar certos serviços a 

uma entidade pública  

 O contrato de gestão, se o parceiro privado assumir a gestão de um 

serviço público, mantendo e gerindo um determinado equipamento sem 

suportar nem os encargos da instalação do serviço, nem o risco 

financeiro da operação que continua a pertencer ao parceiro público  

 O contrato de colaboração, se o parceiro privado tiver de proporcionar 

ao parceiro público uma colaboração temporária no desempenho de 

atribuições administrativas, mediante remuneração.  

 

Deste leque de alternativas decorre que o parceiro privado ora pode 

assegurar directamente ao público a prestação de serviços ou a 

disponibilização de bens, sendo remunerado quer pelos utentes, quer pela 

Administração, podendo os meios a afectar à prestação do serviço ou o bem a 

disponibilizar ao público existirem já ou serem construídos ou afectados pela 

entidade privada, ora assume o compromisso de colocar à disposição da 

Administração meios que lhe tornem possível o desempenho das respectivas 

funções de modo mais eficiente, sendo por ela remunerada. 

 

Como é visível, o objecto do contrato não constitui o elemento decisivo da 

caracterização de uma parceria, antes a circunstância de os mecanismos de 

                                                 
929 Tipificado no artigo 178º, nº 2, al. g) do CPA como um contrato administrativo, embora não legalmente 
definido. Entendendo a Doutrina dominante, como já sustentava Marcello Caetano, Manual de Direito 
Administrativo, ob. cit., pp.1014 e ss, que fornecimento contínuo corresponde à “prestação de coisas 
móveis, avulsas ou continuada, quer se trate de bens existentes à data de aquisição, quer de bens cuja 
produção resulte de encomenda estipulada por contrato”.  
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determinação da remuneração do agente privado serem associados ao risco de 

exploração, seja em função da transferência da utilização do serviço ou bem, 

seja da qualidade do serviço930. 

 

Desta listagem importa ainda reconhecer que não resulta nítida a natureza 

dos contratos susceptíveis de regularem as relações entre os parceiros público 

e privado, embora o CPA qualifique a grande maioria931 como contrato 

administrativo932, natureza retida mesmo quando reconduzidos à noção de PPP 

para efeitos de aplicação do Decreto-Lei nº 86/2003. 

 
5. Disciplina Financeira e Tramitação Processual das Parcerias 
 

 Em matéria de finanças públicas, o Decreto-Lei de 2003, que segue a 

LEO no âmbito de uma articulação estreita, procedeu a um tratamento 

detalhado das PPP’s mediante a estipulação de regras respeitantes por um 

lado, aos procedimentos de avaliação e, por outro, à assunção de 

responsabilidades e partilha de riscos entre os parceiros público e privado. 

 

Nesta medida, preconizou a criação de um sistema de orçamentação 

plurianual, estribado numa avaliação dos custos e benefícios plurianuais 

envolvidos nas parcerias, susceptível de evidenciar e enquadrar numa lógica 

orçamental, em tempo útil e de forma realista, a integralidade dos 

compromissos financeiros resultantes para o sector público das parcerias 

contratadas933.  

 

Trata-se manifestamente de concretizar o comando da LEO que sujeita 

ao regime da orçamentação por programas todas as despesas resultantes da 

                                                 
930 Cf., Pedro Siza Vieira, Os Tipos Contratuais Subjacentes às Parcerias Público-Privadas em Portugal, 
ob. cit., p. 134. 
931 Cf., Artigo 2º, nº 4 do CPA. 
932 À luz do artigo 178º, nº 2 do CPA são contratos administrativos: a concessão de obra pública, al. b); a 
concessão de serviços públicos, al. c); o contrato de fornecimento contínuo, al. g) e o contrato de 
prestação de serviços, al. h). Não obstante o mesmo normativo não qualificar o contrato de gestão e o 
contrato de colaboração como contratos administrativos, o elenco deste preceito não é taxativo e 
subsistem poucas dúvidas quanto à respectiva recondução à figura do contrato administrativo. 
933 Cf., Artigo 6º, nº 1, alínea a) e artigo 8º, nº 10, alínea g), do Decreto-Lei nº 86/2003, de 26 de Abril. 
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celebração de contratos de prestação de serviços em regime de financiamento 

privado ou outra forma de parceria dos universos público e privado934935. 

 

Para avaliação das parcerias, acolheu um conjunto de regras atinentes à 

respectiva concepção e preparação, com o propósito de promover a adopção 

de critérios de racionalidade e eficiência tanto no próprio processo de decisão 

de recorrer à via PPP, de modo a arbitrar entre o modelo de parceria ou outro, 

como na avaliação e ponderação de todas as envolventes, a fim de determinar 

os termos em que se há-de proceder à assunção de encargos e partilha de 

riscos, identificando assim quer o modelo de parceria mais ajustado aos 

objectivos propostos, quer a respectiva configuração. 

 

Nesta linha, definiu o critério segundo o qual a opção por um modelo 

concreto de parceria só é justificada quando consiga conciliar a capacidade de 

atrair os privados com a existência de vantagens efectivas para o parceiro 

público, aferidas por comparação com o recurso a outras formas de realizar os 

mesmos fins936.  

 

Deste modo, o lançamento e a contratação das parcerias hão-de 

pressupor a configuração de um modelo de parceria público-privada que, por 

um lado, revista para o parceiro público vantagens relativamente a formas 

alternativas de atingir os mesmos fins, procurando estabelecer parâmetros 

objectivos para a opção entre a parceria e a gestão directa pelo sector público 

e, por outro, apresente para os privados uma expectativa de obtenção de 

remuneração adequada aos montantes investidos e ao grau de risco em que 

incorrem. 

 

Uma remissão para o normativo da LEO que deixou reiterado o princípio 

do programa alternativo, configurando o dever, transversal a todo o 

procedimento de constituição da parceria, de quantificação e avaliação do valor 

que há-de resultar para o erário público da comparação com as condições em 

                                                 
934 Cf., Artigo 15º, nº 3, alíneas c) e d) da LEO. 
935 Uma obrigação presumivelmente movida pela experiência das SCUT. 
936 Cf., Artigo 6º, nº 1, alínea c) do Decreto-Lei nº 86/2003, de 26 de Agosto. 
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que os mesmos objectivos podem ser alcançados à luz do modelo de 

contratação pública tradicional937.  

 

Trata-se de uma quantificação e ponderação de riscos e custos para o 

Estado durante todo o ciclo de vida do projecto, desde a fase preliminar, 

mediante a intervenção da Comissão de Acompanhamento do projecto de 

parceria938, passando pela fase da avaliação das propostas, em que cabe à 

Comissão de Avaliação debruçar-se não só sobre a análise do respectivo 

mérito relativo, mas também sobre o custo de oportunidade para o Estado939, 

até ao termo do concurso, cumprindo então aos Ministros das Finanças e da 

tutela sectorial prestar uma atenção especial a semelhante aspecto no 

despacho que há-de fundamentar o acto de adjudicação940. 

 

Também no campo da comportabilidade financeira, o decreto-lei de 2003 

incluiu ainda a preocupação, antes mesmo de iniciado o processo de 

“aquisição”, de ser efectuada uma previsão da resposta do mercado, mediante 

a identificação de aspectos como os custos ao longo do ciclo de vida e de 

financiamento, na óptica do potencial parceiro privado941942.  

 

Acresce que, em sede de fiscalização, e acompanhamento da execução 

das parcerias, estiveram presentes critérios de racionalidade com o propósito 

não só de verificar o cumprimento dos compromissos assumidos pelo parceiro 

privado, mormente no que se refere à consecução dos objectivos de acordo 

com os padrões de qualidade contratualizados, mas também de promover a 

adopção de critérios de boa gestão e, desta maneira, a própria sustentabilidade 

financeira da parceria, tal como previsto inicialmente. 

 

No tocante à transferência de risco para o parceiro privado, o seu 

carácter nuclear nos projectos PPP resulta claro da própria definição de 

                                                 
937 Sobre o CSP e o apuramento de VfM, ver infra, Cap. XIV. 
938 Cf., Artigo 8º, nºs 3 e 8 do Decreto-Lei nº 86/2003, de 26 de Agosto. 
939 Cf., Artigo 9º, nº 2 do Decreto-Lei nº 86/2003, de 26 de Agosto. 
940 Cf., Artigo 11º do Decreto-Lei nº 86/2003, de 26 de Agosto. 
941 Uma preocupação existente no artigo 8º, nº 5, ainda que não de forma explícita.  
942 Como assinala o TC, Relatório nº 04/2007, ob. cit., p. 34, este tipo de exercício pode revestir-se de 
grande importância na promoção do reconhecimento da capacidade do parceiro privado para a gestão 
dos riscos que se lhe pretenda imputar, ou que se mostre pronto a suportar. 
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parceria, que sublinha o âmbito da responsabilidade que recai sobre os 

contraentes privados não apenas no tocante ao investimento, mas também à 

exploração das actividades ou serviços943. 

 

Mais especificamente, considerando que a partilha de riscos entre os 

parceiros público e privado deve atender à capacidade de cada um para gerir 

da forma mais económica os riscos que lhes tenham sido atribuídos e estar 

nitidamente identificada no contrato944, determinou-se que o estabelecimento 

da parceria implica uma significativa e efectiva transferência de risco para o 

sector privado945 e que o risco de insustentabilidade financeira, por causa não 

imputável a incumprimento ou modificação unilateral do contrato pelo parceiro 

público, ou a situação de força maior, há-de ser, tanto quanto possível, 

transferido para o parceiro privado946.  

 

6. O Novo Regime Jurídico 
 

Três anos volvidos sobre o início de vigência da Lei PPP, o 

reconhecimento da existência de deficiências e fragilidades do regime original 

justificaram a revisão do quadro legal de forma a assegurar o rigor e a exacta 

ponderação dos custos e benefícios e, bem assim, a articulação estrita com as 

normas de enquadramento orçamental.  

 

É certo que o normativo de 2003 havia instituído princípios gerais de 

eficiência e economia através, nomeadamente, de uma avaliação cuidada da 

repartição do risco e da criação de incentivos à definição de parcerias 

financeiramente sustentáveis e bem geridas. No entanto, as entidades 

competentes em matéria de controlo financeiro não tinham deixado de alertar 

com insistência para situações de acréscimo de onerosidade para o Estado em 

                                                 
943 Uma ênfase consonante com as recomendações formuladas pela Comissão Europeia na 
Comunicação Interpretativa sobre as Concessões de 2000, ob. cit., de que a constituição de parcerias 
público-privadas deve assentar numa lógica de transferência de risco para o sector privado. 
944 Cf., Artigo 7º alínea a) do Decreto-Lei nº 86/2003, de 26 de Agosto. 
945 Cf., Artigo 7º, alínea b) do Decreto-Lei nº 86/2003, de 26 de Agosto. 
946 Cf., Artigo 7º do Decreto-Lei nº 86/2003, de 26 de Agosto. 



 285

relação às experiências ou aos termos efectivamente contratados947, resultado 

ora da ausência de transferência de risco efectiva para o parceiro privado, ora 

do parceiro público assumir compromissos ou assegurar taxas de rendibilidade 

dos capitais privados sem correspondência no perfil de risco dos 

projectos948949.  

 

Este tipo de ocorrências, bem como a inexistência de mecanismos de 

partilha dos benefícios financeiros a favor do Estado, a não consideração de 

receitas acessórias provenientes das parcerias, que passaram a constituir 

receitas ocultas do parceiro privado, a excessiva frequência com que se 

recorria à consultoria externa e a baixa pressão concorrencial verificada nos 

procedimentos concursais, consubstanciaram casos que, não compagináveis 

com os critérios de rigor e exigência indispensáveis na gestão dos recursos 

públicos, justificaram a nova iniciativa legislativa corporizada no Decreto-Lei nº 

141/2006, de 27 de Julho950.  

 

Daí que a revisão do Decreto-Lei das PPP’s se haja centrado 

basicamente em matérias de carácter procedimental, firmando-se em quatro 

eixos: o aprofundamento da articulação técnica e política entre o Ministério das 

Finanças e os ministérios da tutela sectorial; o aumento das exigências de 

rigor, transparência e controlo financeiro; a clarificação do modelo de partilha 

                                                 
947 Tratou-se de um diagnóstico evidenciado pelas acções de auditoria de gestão desenvolvidas pelo TC, 
Relatório nº 33/05, ob. cit., cujas recomendações tiveram acolhimento do novo diploma, como reconhece 
o Relatório nº 04/2007, de 2 de Janeiro de 2007. 
948 Uma situação que o TC, Relatório nº 04/2007, ob. cit., p. 33, atribui ao pouco cuidado posto no estudo 
e fundamentação do recurso a PPP’s, enquanto forma alternativa de promover a prestação de serviços 
públicos. Uma leitura que, em nosso entender, não pode ser desligada da ausência de “bolsas de 
competência nos diferentes Ministérios potencialmente utilizadores de PPP”, nas palavras do TC, ibidem, 
p. 16, uma vez que se trata de um tipo de contratação com uma lógica substancialmente distinta da de 
“aquisição” tradicional, pelo que a ausência de competências especializadas para assessorar as 
entidades públicas não pode deixar de condicionar o êxito das parcerias. Uma ausência que, ao provocar 
ainda a dependência relativamente à consultoria externa, é responsável igualmente pelo aumento dos 
custos de transacção. 
949 Como assinala o TC, Auditoria aos Encargos do Estado com as Parcerias Público-Privadas – 
Concessões Rodoviárias e Ferroviárias – Relatório nº 04/200/2ª secção, ob. cit., mesmo as PPP’s 
previstas a custo zero haviam sido geradoras de encargos avultados para o Estado em sede de 
reequilíbrio financeiro, justificando até renegociações com condições substancialmente diferentes das 
iniciais, denotando falta de cuidado na gestão deste tipo de contratação, com origem na não observância 
dos princípios económicos que lhe estão subjacentes, desencadeando, assim, um recurso 
conceptualmente ineficiente a este tipo de contratação. 
950 Falhas evidenciadas e reconhecidas pelo próprio legislador no preâmbulo do novo Decreto-Lei nº 
141/2006, de 27 de Julho. 
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de risco; e o reforço da flexibilidade, eficiência e transparência na concepção e 

preparação das parcerias. 

 

 Em relação ao aprofundamento da articulação técnica e política entre o 

Ministério das Finanças e os ministérios da tutela sectorial ao longo das várias 

fases da parceria, introduziram-se regras para reforçar a coesão e tornar mais 

eficiente o controlo financeiro tanto das parcerias a lançar, como da alteração 

das parcerias já celebradas e com impacto em termos de encargos para o 

sector público951  

 

Por outro lado, apesar de manter o princípio da repartição de poderes de 

fiscalização e controlo da execução das parcerias, assumidos pela entidade ou 

serviço designado pelo Ministério das Finanças no tocante às matérias de 

ordem financeira e pelo ministério da tutela sectorial, em sede das restantes 

questões, a reforma legislativa de 2006 previu também a possibilidade de 

designação de comissões de acompanhamento na fase inicial de execução, 

justificada quer pela complexidade do processo, quer pelo respectivo valor, 

quer, ainda, por razões de interesse público. 

 

Neste quadro, mesmo sem comungar da intenção de promover a 

atribuição ao Ministério das Finanças do poder de controlo, até porque dele já 

dispõe ao abrigo do diploma original, o certo é que a reforma conduziu de 

forma inequívoca ao reforço substancial do papel deste ministério, 

emprestando às parcerias um cunho declaradamente financista 

 

Quanto ao aumento das exigências de rigor, transparência e controlo 

financeiro na preparação e desenvolvimento das PPP’s, prevêem-se medidas 

como a identificação da entidade pública incumbida de suportar os encargos 

decorrentes de pagamentos a realizar ao parceiro privado; o estabelecimento 

da obrigatoriedade da declaração de impacto ambiental previamente ao 

                                                 
951 Foi a criação de comissões mistas, integradas por membros designados por despacho conjunto dos 
titulares das Finanças e da tutela sectorial, passando a intervenção ministerial a fazer-se a uma só voz e 
produzindo, no final, um relatório único, em vez de dois pareceres autónomos. 
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lançamento e à contratação de parcerias952; a instituição de comissões de 

negociação quando estejam em causa alterações de contratos PPP já 

celebrados; e, ainda, a definição de procedimentos a tomar quando se 

pretendam adoptar decisões susceptíveis de gerar o dever de reposição do 

equilíbrio financeiro. 

 

Em relação à clarificação do modelo de partilha de riscos, reconhece-se 

ao parceiro público, em determinadas circunstâncias, o direito a partilhar dos 

benefícios financeiros eventualmente decorrentes para o parceiro privado da 

renegociação ou substituição dos contratos de financiamento953. Por seu turno, 

é definindo também o princípio de reposição do equilíbrio financeiro do 

contrato, em benefício do parceiro privado, nos casos em que ocorra uma 

alteração significativa das condições financeiras de desenvolvimento da 

parceria, designadamente, nas hipóteses de modificação unilateral, imposta 

pelo parceiro público, das obrigações contratuais do privado ou das condições 

essenciais de desenvolvimento da parceria. Idêntico direito à partilha de 

benefícios foi conferido ao parceiro público no caso de o parceiro privado 

passar a exercer actividades não expressamente previstas no contrato de 

parceria954, consagrando ainda, de forma expressa, as modalidades que 

podem ser configuradas, facto que não deixou de constituir um passo decisivo 

na clarificação desta temática955.  

 

A revisão incluiu igualmente uma norma que impõe ao parceiro privado o 

dever de confirmar a totalidade das receitas obtidas por via directa como 

                                                 
952 Trata-se de uma regra de indesmentível relevância, susceptível de evitar, ou pelo menos minorar, a 
maior parte dos problemas existentes com as PPP’s, ficando não só limitadas as responsabilidades do 
parceiro público perante o parceiro privado, mas também clarificadas as consequências da apresentação 
de propostas com variantes assentes em pressupostos distintos dos que serviram de base à DIA. cf., 
Artigos 6º, nº 4 e 10º, nº 4, alínea h) do Decreto-Lei nº 141/2006, de 27 de Julho. 
953 Cf., Artigo 14º-C, nº 2 do Decreto-Lei nº 141/2006, de 27 de Julho. 
954 Cf., Artigo 14º-C, nº 7) do Decreto-Lei nº 141/2006, de 27 de Julho. Quando comparada a formulação 
dada pelo legislador ao texto deste novo preceito legal com as cláusulas de determinados contratos em 
execução, é possível detectar-se uma maior exigência dos pressupostos em que se baseia a invocação 
do direito à reposição do reequilíbrio financeiro. Com esta intervenção legislativa impõe-se a ocorrência 
de uma alteração significativa do reequilíbrio financeiro contratual, requisito que nem sempre se encontra 
vertido com igual exigência nos contratos celebrados. 
955 Nos termos do, Artigo 14º-C, nº 5 do Decreto-Lei nº 141/2006, de 27 de Julho, o reequilíbrio financeiro 
deste tipo de contratos deve ser efectuado por alteração do prazo da parceria, aumento ou redução das 
obrigações de natureza pecuniária, atribuição de compensação directa, combinação de qualquer uma das 
modalidades anteriores ou “qualquer outra forma que venha a ser acordada entre as partes. 
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resultado da parceria, com o objectivo de evitar receitas ocultas susceptíveis de 

potenciar falsas situações de instabilidade financeira. 

 

Por fim, no tocante, ao reforço da flexibilidade, eficiência e transparência 

na concepção e preparação das parcerias, determinou-se, sempre que haja 

necessidade de contratar consultores externos, a apresentação de justificação, 

procurando garantir a independência da consultoria prestada ao parceiro 

público e a própria imparcialidade da respectiva actividade. 

 

 No conjunto, o próprio Decreto-Lei nº141/2006, de 27 de Julho, que 

consubstancia a primeira reforma do regime legal originário, acaba por 

corporizar uma visão curta das PPP’s, uma vez que centrada essencialmente 

em questões puramente procedimentais. Todavia, não podemos deixar de 

assinalar a importante abertura a parcerias institucionais, tendo o legislador 

permitido que as parcerias se apresentem como associações de entes 

públicos956957. 

 

 
 
 

                                                 
956 Cf., Artigo 2º, nº 3 do Decreto-Lei nº 141/2006, de 27 de Julho. 
957 A este propósito, Alexandra Pessanha e Fernando Xirepe Silveiro, Estudo do Decreto-Lei nº 86/2003, 
de 26 de Abril, Regime Jurídico Procedimental das Parcerias Público-Privadas, ob. cit., pp. 54-55, que nos 
limitamos a referir, uma vez que este relatório de doutoramento se ocupa exclusivamente das parcerias 
contratuais como deixámos já assinalado. 
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Capítulo IX 
A Disciplina Orçamental e o Controlo Financeiro Externo 

das Parcerias Público-Privadas 
 

 

 

1. Enquadramento 
 

Nos anos noventa, perante a ausência de um quadro normativo específico 

e de regras orçamentais apropriadas para acolher projectos de investimento 

em modelo PPP, a perspectiva da sua multiplicação tornou indispensável 

introduzir reajustamentos do enquadramento orçamental.  

 

De facto, importava garantir não só que a opção pela abordagem se faria 

exclusivamente em função da melhor adequação às finalidades em vista, 

prevenindo a aprovação de projectos apenas por permitirem adiar ou 

escamotear a realização de despesas públicas, mas também que os custos 

para o sector público, concretizados num horizonte temporal alargado, seriam 

devidamente considerados nas contas públicas958. 

 

2. A Lei de Enquadramento do Orçamento de Estado  
 
A Constituição Política de 1976, ao aprovar a primeira LEOE959, encetou 

uma prática, reproduzida nas várias revisões constitucionais, de definir através 

de lei de enquadramento do Orçamento de Estado as relações entre a 

Assembleia da República e o Governo no tocante aos poderes orçamentais960.  

 

À data, coube à novel LEOE desenvolver de forma sucinta os aspectos 

nucleares do sistema dualista consagrado no texto constitucional961. Um 

                                                 
958 Cf., Teodora Cardoso, Enquadramento Orçamental das PPP, ob. cit., p. 86.  
959 Foi a Lei nº 64/77, de 26 de Agosto, uma lei nominada na CRP, definindo o artigo 109º, nº 1 o seu 
conteúdo e o artigo. 168º, nº 1, alínea p) a respectiva reserva legislativa. 
960 Foi o início de uma prática que se multiplicou pelas várias revisões do texto constitucional: em 1982, a 
Lei nº 40/83, de 13 de Dezembro; em 1989, a Lei nº 6/91, de 20 de Fevereiro. 
961 Como defende António L. Sousa Franco, Sobre a Constituição Financeira de 1976-1982, in: Estudos, 
Comemoração do XX Aniversário, vol. I, Lisboa, CEF-DGCI, 1983, pp. 65 e ss., sendo formalmente 
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dualismo, herança da Constituição de 1933, que reconheceu à Assembleia da 

República a competência de aprovação da Lei do Orçamento que, mais 

específica do que a antiga Lei de Meios962963, representava o consentimento 

parlamentar que habilitava o Governo a aprovar o decreto orçamental, em si 

um acto jurídico concreto para a cobrança de receitas e a realização de 

despesas discriminadas por critérios funcional e orgânico. A lei orçamental 

incorporava ainda as linhas fundamentais da organização do orçamento da 

Segurança Social964, sendo a sua elaboração realizada de harmonia com as 

grandes opções do plano anual965. 

 

Nesta medida, o texto originário da Lei Fundamental de 1976 estabeleceu 

um regime que, de certa forma, se pode considerar intermédio entre o regime 

governamentalista autoritário da Constituição de 1933 e as Constituições 

                                                                                                                                               
semelhante ao sistema da Constituição de 1933, o regime orçamental da Constituição de 1976 afasta-se 
dele: primeiro, por se tratar de um sistema autenticamente democrático, em que a autorização política era 
dada pelo Parlamento, com verdadeira autonomia face ao Governo ou suas forças apoiantes; segundo, 
porque a Constituição procurou estabelecer a garantia de que a lei do orçamento não fosse um simples 
leque de directivas vagas para a elaboração do orçamento. 
962 Como defende António L. Sousa Franco, Finanças Públicas e Direito Financeiro, vol. I, ob. cit., pp. 345 
e ss., na Constituição de 1933, em virtude da natureza antiparlamentar do regime saído do golpe militar 
de 28 de Maio de 1926 e do reforço dos poderes do Governo, afirmou-se o princípio de que o Orçamento 
era elaborado e posto em execução pelo Executivo de acordo com a “Lei de Meios”, uma mera lei de 
habilitação que, sem qualquer conteúdo quantitativo, encerrava uma autorização vaga ao Governo para 
publicar o decreto orçamental. Afinal, uma lei nominal, segundo Tiago Duarte, A Lei do Orçamento e a 
Constituição de 1976: as Duas Heranças, in: Estudos de Homenagem ao Prof. Doutor Marcello Caetano, 
vol. II, Coimbra, Coimbra Editora, 2006, p.780, onde o objectivo de separar o domínio legislativo, de 
autorização, do domínio administrativo, de concretização, falia perante a autorização em branco passada 
anualmente por um Parlamento sem capacidade fiscalizadora a um Governo sem responsabilidade 
parlamentar.  
963 Nesta medida, como assume Tiago Duarte, A Lei por Detrás do Orçamento, Coimbra, Almedina, 2007, 
pp. 136 e ss., em 1933, se a competência parlamentar foi avaliada e exercida em baixa, já a competência 
do Governo, ao invés, havia transformado a aprovação do Orçamento no momento em que este órgão de 
soberania expunha as grandes linhas do seu plano económico e financeiro para a gerência seguinte. Do 
mesmo Autor, A Lei do Orçamento e a Constituição de 1976: as Duas Heranças, ob. cit., pp. 769 e ss. No 
mesmo sentido, Guilherme d’Oliveira Martins, Lições sobre a Constituição Económica Portuguesa, A 
Constituição Financeira, vol. II, Lisboa, AAFDL, 1984, pp. 236 e ss.; António Lobo Xavier, O Orçamento 
como Lei. Contributo para a compreensão de algumas especificidades do Direito Orçamental Português, 
Bol. Ciências Ec., vol. XXXIV, Faculdade Direito, Coimbra, 1991, pp. 193 e ss. 
964 A integração das bases do orçamento da segurança social (artigo 108º, nº 1), explicava-se dada a 
crescente importância desta área das parafinanças estaduais, que era completamente inexistente e 
imprevisível nas constituições do liberalismo e no regime do Estado Novo. Neste sentido, António L. 
Sousa Franco, Finanças Públicas e Direito Financeiro, vol. I, ob. cit., p. 250. 
965 A convivência entre a lei do Orçamento e a lei das Grandes Opções do Plano, que levou a que 
competisse à Assembleia da República aprovar estes actos legislativos, não permitiu deduzir, como 
sublinha Marcelo Rebelo de Sousa, 10 Questões sobre a Constituição, o Orçamento e o Plano, in: Nos 
Dez Anos da Constituição, Coimbra, Coimbra Editora, 1986, pp. 126 e ss., que se pudesse deduzir 
qualquer ligação normativa. Sobre as relações entre o Orçamento e as Grandes Opções do Plano, 
sublinham Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituição da República Portuguesa Anotada, ob. cit., p. 
245, que a lei do plano devia preceder a lei do orçamento, devendo esta ser conforme àquela. 
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portuguesas anteriores, que eram parlamentaristas e liberais966. De facto, 

enquanto na Constituição de 1933 tinha havido a prevalência dos poderes 

executivos do Governo, a versão original da Lei Fundamental de 1976 e a Lei 

nº 64/77 consagraram um poder orçamental principal da Assembleia da 

República e um poder subordinado do Governo967.  

 

Um quadro em que a LEOE concretizou o comando do artigo 108º, nº 4 da 

Constituição, definindo alguns aspectos fundamentais do regime financeiro, 

nomeadamente as regras de elaboração e execução do Orçamento, bem como 

o respectivo período de vigência968. Tratou-se de uma lei reforçada969, devendo 

a sua contradição por actos orçamentais concretos ser considerada ilegal, ou 

ferida de inconstitucionalidade indirecta970. 

 

Em 1982, com a primeira revisão constitucional, que atingiu 

profundamente a constituição orçamental, a estrutura dualista passou a 

monista971, implicando uma nova partilha de competências entre o Executivo e 

o Parlamento972 e conduzido à substituição da Lei nº 64/77 pela Lei nº 40/83, 

de 13 de Dezembro. 

 

                                                 
966 Cf., António L. Sousa Franco, Finanças Públicas e Direito Financeiro, vol. I, ob. cit., pp. 344 e ss. Neste 
sentido, do mesmo Autor, O Sistema Financeiro e o Texto Constitucional de 1976, in: Estudos sobre a 
Constituição, 3º vol. Lisboa, Petrony, 1979, pp. 487 e ss. 
967 A miscelanização de conceitos e de doutrinas de que fala Tiago Duarte, A Lei por Detrás do 
Orçamento, ob. cit., p. 418, uma tentativa de consolidação, em busca de compromissos que acabaram 
por fraquejar ao nível global do texto constitucional. Criou-se assim um sistema híbrido de aprovação 
orçamental, original no constitucionalismo português e no Direito Comparado que, não sendo 
integralmente subsumível a um modelo doutrinal único, não sobreviveu à primeira revisão constitucional. 
968 Tratou-se de criar os rudimentos de uma futura lei organizadora dos elementos perenes do 
Orçamento, como assinala Tiago Duarte, A Lei por Detrás do Orçamento, ob. cit., p. 162, sem, no entanto, 
impor a lei ao nível constitucional, situação que só veio a alterar-se com a revisão de 1989. 
969 Cf., J. J. Gomes Canotilho, A lei do orçamento na teoria da lei, in: Estudos em Homenagem ao Prof. 
Doutor José Joaquim Teixeira Ribeiro, vol. II, Bol. Fac. Direito Coimbra, nº especial, 1979, pp. 543 e ss; 
António L. Sousa Franco, Finanças Públicas e Direito Financeiro, vol. I, ob. cit., p. 346, nota de rodapé; 
Maria d’Oliveira Martins, O valor reforçado da Lei de Enquadramento Orçamental, in: Estudos Jurídicos e 
Económicos em Homenagem ao Prof. Doutor António de Sousa Franco, vol. III, Coimbra, Coimbra 
Editora, 2006, pp, 9 e ss. 
970 Por violar o disposto nos artigos 109º, nºs 1 e 2 e 168º, nº 1, alínea. p) da CRP. 
971 Foi o retomar a tradição liberal adoptada nos textos constitucionais de 1822, 1826, 1836 e 1911, que 
teve a ver com o redesenhar do compromisso constitucional de 1976. Neste sentido, Guilherme d’Oliveira 
Martins, Guilherme Waldemar d’Oliveira Martins e Maria d’Oliveira Martins, A Lei de Enquadramento 
Orçamental, Coimbra, Almedina, 2007, p. 12.    
972 Cf., António L. Sousa Franco, A Revisão da Constituição Económica, Rev. OA., ob. cit; J. J. Teixeira 
Ribeiro, As alterações à Constituição no domínio das Finanças Públicas, separata Bol. Cien. Ec, vol. 
XXVI, Coimbra, 1983; António Lobo Xavier, Enquadramento orçamental em Portugal. Alguns problemas, 
Rev. Dir. Ec. Separata, Univ.Coimbra, (s.d.). 
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 Então, ao pretender confiar ao poder legislativo a parte mais importante e 

decisiva da competência orçamental, rompendo com a reminiscência da 

Constituição de 1933, adoptou-se um reforço da instituição parlamentar. Deste 

modo, o poder orçamental tornou-se exclusivo da Assembleia da República, 

cabendo ao Governo poderes de execução orçamental. 

 

Com a nova LEOE, que acolheu as adaptações exigidas pela revisão da 

Constituição e pelo novo monismo, o regime geral de elaboração e organização 

do Orçamento, que passou a constar de um acto único com forma de lei e veio 

a fazer parte integrante do elenco subordinado a reserva relativa da 

Assembleia da República, previu que a proposta de orçamento era 

apresentada e votada nos termos e nos prazos determinados na lei, que 

continha ainda os procedimentos a seguir em caso de incumprimento. Nesta 

medida, a Assembleia da República não aprovava uma simples lei do 

Orçamento, “bases gerais” do orçamento ou “quadro orçamental sumário”973, 

tendo o seu poder orçamental, já predominante, assumido um carácter 

exclusivo974. 

 

Mas, a opção pela aprovação parlamentar da globalidade do orçamento, a 

referência à lei e a consagração da reserva parlamentar do regime geral de 

elaboração e organização do Orçamento evidenciaram de forma inequívoca a 

vontade de estabelecer uma relação entre a lei anual do Orçamento e a LEOE 

que, não sendo um texto jurídico meramente conjuntural, fixou as regras 

comuns de carácter organizatório com uma duração indefinida. 

 

                                                 
973 Nas palavras de Cardoso da Costa, Sobre as Autorizações Legislativas na Lei de Orçamento, in: 
Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor José Joaquim Teixeira Ribeiro, separata nº especial, Bol. Fac. 
Direito, Coimbra 1981, pp. 16 e ss. 
974 O objectivo pretendido por esta mudança foi, sem dúvida, o reforço da componente parlamentar no 
chamado “ciclo orçamental”, como defende António Lobo Xavier, Enquadramento orçamental em 
Portugal: alguns problemas, ob. cit., não se referindo a Constituição à competência do Governo para 
elaborar o orçamento, mas concedendo-lhe apenas a tarefa da respectiva execução, uma vez aprovado 
pela AR. Tratou-se, porém de um facto que pareceu contrariar a tendência para o declínio dos poderes 
orçamentais dos parlamentos, que referem P. Lalumière, Les Finances Publiques, Paris, Colin, 1970, 
pp.53 e ss, e António L. Sousa Franco, Manual de Finanças Públicas e Direito Financeiro, ob. cit., p. 506. 
Uma tendência que, mesmo nos países em que a doutrina propôs limitações ao poder orçamental do 
Parlamento e a legislação acolheu semelhante opinião, David, Coombes e Ilka Wiebecke, The Power of 
the Purse, New York, George Allen, 1978, pp. 366 e ss, não chegou a pôr em causa a aprovação anual do 
programa financeiro do Estado. Uma tendência que, no caso português, se analisou nas limitações ao 
“direito de emendar”, como sublinha Sousa Franco.  
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Neste cenário, a LEOE começou a ganhar contornos jurídico-

constitucionais, reforçados com a revisão constitucional de 1989 que 

constitucionalizou pela primeira vez e de forma explícita a expressão de lei de 

enquadramento do orçamento975, em função da qual a lei do Orçamento 

passou a dever ser elaborada, organizada, votada e executada. Por isso, a 

segunda revisão da Constituição trouxe uma nova LEOE, a Lei nº 6/91, de 20 

de Fevereiro, que substituiu integralmente a anterior, reproduzindo as 

inovações ínsitas no texto constitucional 

 

No conjunto, o normativo de 1991 teve um tríplice propósito: em primeiro 

lugar, confirmou a prevalência formal da competência parlamentar, facto 

compreensível atendendo à situação de existência de uma maioria parlamentar 

estável de apoio ao Governo. Nesta medida, a Assembleia da República 

manteve os poderes fundamentais de aprovação do Orçamento do Estado, 

cabendo ao Governo e à maioria parlamentar a definição do conteúdo do 

consentimento parlamentar. 

 

Em segundo lugar, centrou a prevalência do critério substancial de 

equilíbrio orçamental na distinção entre receitas e despesas efectivas e não 

efectivas976, na lógica do activo de tesouraria e na perspectiva da contabilidade 

pública977. Deste modo, manifestou-se a tendência para fazer vingar a 

prioridade da estabilidade monetária e de preços em vez de uma maior 

abertura à distinção entre receitas e despesas correntes e de capital, 

antecipando a orientação que veio a prevalecer na fisionomia da UEM e dos 

critérios de convergência nominal. 

 

Por fim, a alteração legislativa optou ainda por manter uma orientação 

conservadora, não avançando nem com a articulação entre os subsectores 

                                                 
975 Quanto à Lei de Enquadramento Orçamental, a revisão constitucional deixou expressamente referido 
que a mesma regulamenta a elaboração, organização, votação e execução do plano financeiro, incluindo 
o regime de execução dos orçamentos dos fundos e serviços autónomos, o que constituiu um importante 
passo no sentido de dar ao Parlamento poderes mais efectivos de aprovação e controlo de todas as 
receitas e despesas da Administração Pública Central (artº 109º, nº 1 da CRP). Neste sentido, Guilherme 
d’Oliveira Martins, Revisão Constitucional – Economia e Finanças, Estado & Direito nº 3, 1989, pp.47 e ss. 
976 Cf., Artigo 4º, da Lei nº 6/91, de 20 de Fevereiro. 
977 Neste sentido, Eduardo Paz Ferreira, Ensinar Finanças Públicas numa Faculdade de Direito, ob. cit., 
pp. 144-145. 
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administrativos, nem com a adopção de instrumentos inovadores quanto à 

estabilização orçamental e à definição de uma disciplina coordenada do 

conjunto do SPA978. 

 

 3. A Lei de Enquadramento Orçamental 
 

A partir do Tratado de Maastricht, a proibição de défices orçamentais 

excessivos, reforçada pelas regras do PEC, transformou a estabilidade 

orçamental em um objectivo maior da política orçamental, reabilitando e 

ampliando a regra do equilíbrio orçamental979.  

 

Neste quadro, os Estados membros da UE, em especial os países 

pertencentes à zona euro, passaram a integrar os mecanismos de 

coordenação das políticas orçamentais nacionais e a respeitar os 

procedimentos destinados a zelar pelo seu cumprimento980981.   

 

Ora, a busca da estabilidade orçamental, que pressupõe um maior rigor 

na gestão dos dinheiros públicos, emergiu como uma nova e importante 

vinculação externa do OE, traduzida em uma redução assinalável do poder 

orçamental dos Estados982. Nesta medida, justificaram-se processos de 

                                                 
978 Cf., Artigo 3º da Lei nº 6/91, de 20 de Fevereiro. 
979 Cf., Paulo Trigo Pereira, António Afonso, Manuela Arcanjo e José Carlos Gomes dos Santos, 
Economia e Finanças Públicas, ob. cit., pp.502 e ss.; Teodora Cardoso, A política orçamental e a 
competitividade: novos paradigmas, in: Desafios para Portugal, Seminário da Presidência da República, 
Lisboa, Casa das Letras/Editorial Notícias, 2005, pp. 293 e ss.; Aníbal Cavaco Silva, União Monetária 
Europeia: Financiamento e Implicações, Lisboa, Verbo, 1999, pp. 84 e ss.; Olívio Mota Amador, A 
Estabilidade Orçamental e os Poderes do Ministro das Finanças, in: Estudos Jurídicos e Económicos em 
Homenagem ao Prof. Doutor António de Sousa Franco, vol. III, Coimbra, Coimbra Editora, 2006, pp. 521 e 
ss. 
980 A este propósito, ver supra Capítulo IV. 
981 A obrigação de prosseguir e manter uma situação de estabilidade das finanças públicas baseada na 
procura do equilíbrio orçamental, como defende Olívio Mota Amador, A Estabilidade Orçamental e os 
Poderes do Ministro das Finanças, in: Estudos Jurídicos e Económicos em Homenagem ao Prof. Doutor 
António de Sousa Franco, vol. II, Coimbra, Coimbra Editora, 2006, pp. 521 e ss., surgiu não só pelo 
imperativo de reforçar as condições indispensáveis à estabilidade dos preços e a um crescimento 
económico sustentável conducente à criação de emprego, mas também por as políticas orçamentais dos 
Estados membros, ao realizarem o objectivo da estabilidade orçamental, apoiarem definitivamente a 
política monetária conduzida pelo Banco Central Europeu, gerando condições para o cumprimento dos 
objectivos do PEC e a realização plena da UEM. Neste sentido Aníbal Cavaco Silva, União Monetária 
Europeia, Lisboa, Verbo, 1999, pp.84 e ss; João Pinto Ribeiro, Controlo Financeiro Externo da Dívida 
Pública no Contexto da União Económica e Monetária (UEM), in: Estudos Jurídicos e Económicos em 
Homenagem ao Prof. Doutor António de Sousa Franco, vol. II, Coimbra, Coimbra Editora, 2006, pp. 387 e 
ss.  
982 Cf., Relatório sobre as Perspectivas da Reforma da Lei de Enquadramento do Orçamento do Estado, 
ob. cit., pp. 63 e ss. Sobre as vinculações externas do orçamento, António L. Sousa Franco, Finanças 
Públicas e Direito Financeiro, vol. I, ob. cit., pp. 402 e ss.; Eduardo Paz Ferreira, Ensinar Finanças 
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reforma orçamental que, numa perspectiva jurídica, convocaram a revisão das 

normas de enquadramento orçamental de modo ora a abraçar os aspectos 

relativos à estabilidade, ora a criar um dispositivo normativo autónomo apenas 

para lhe conferir tratamento983984.  

 

Um contexto em que Portugal desenvolveu também uma iniciativa similar, 

propondo-se elaborar um ante-projecto do novo diploma legal sobre o 

enquadramento do orçamento do Estado, que veio alterar radicalmente a Lei nº 

6/91985. 

 

No final, o trabalho realizado, vertido parcialmente na Lei nº 91/2001, de 

20 de Agosto, protagonizou uma reforma orçamental relevante986987, não 

                                                                                                                                               
Públicas numa Faculdade de Direito, ob. cit., p.153, e a importância crescente que a matéria tem ganho, 
em face da reduzida margem de manobra que, neste domínio, resta aos Parlamentos. 
983 A este respeito, em França a Loi Organique nº 2001-692, du 1er Août 2001, relative aux lois des 
finances, e em Espanha, Ley 47/2003, de 26 de Novembro, com soluções semelhantes. 
984  Cf., Maria Teresa Costa Campi, Sobre a Lei Geral de Estabilidade Orçamental, Rev. TC nº 37, 2002, 
pp. 259 e ss.; Luiz Alfonso Martínez Giner, El âmbito privado del sector público estatal y la estabilidad 
presupuestaria, in: El âmbito privado del sector público. XXIV Jornadas de Estúdio, 11,12 y 13 de 
diciembre de 2002, Ministerio da Justicia, Bol. Nac. del Estado, pp. 655 e ss. 
985 Como refere o Relatório sobre as Perspectivas da Reforma da Lei de Enquadramento do Orçamento 
do Estado, in: Reforma da Lei do Enquadramento Orçamental, Trabalhos Preparatórios e Anteprojecto, 
Lisboa, Ministério das Finanças, 1998, tratava-se de uma lei “arcaica e ultrapassada nos seus conteúdos, 
incoerente com a actual estrutura do sector público administrativo e da administração central, omissa 
quanto a inúmeros aspectos fundamentais, alheia às obrigações decorrentes do Tratado que institui a 
Comunidade Europeia e da União Económica e Monetária, divorciada dos mais elementares 
características do Direito Financeiro dos Estados modernos e desenvolvidos e inadequada à actividade 
financeira contemporânea”. A este propósito, Eduardo Paz Ferreira, Ensinar Finanças Públicas numa 
Faculdade de direito, ob. cit., pp. 140 e ss.  
986 Em Portugal, todos os regimes político-constitucionais produziram a respectiva reforma da disciplina 
jurídica do orçamento do Estado, em regra integrada em reformas mais amplas do sistema jurídico-
financeiro. Neste quadro, todas as reformas procuraram sempre promover a adequação de um sector do 
ordenamento jurídico tão importante e significativo como é o Direito Orçamental aos princípios e valores 
característicos do regime político-constitucional em que ocorreram. Ora, foi justamente essa adequação 
que, em larga medida, se encontrava ainda por fazer no regime democrático. Deste modo, como 
assinalado na Reforma da Lei do Enquadramento Orçamental, Trabalhos Preparatórios e Anteprojecto, 
ob. cit., pp. VI e ss., o argumento motivador residiu nos princípios fundamentais da democracia financeira, 
que reclamam da disciplina jurídica a promoção de condições para um exercício efectivo do poder 
orçamental, a publicidade e a transparência das decisões financeiras, a clareza e rigor das regras 
respeitantes à gestão dos dinheiros públicos, o rigor e veracidade nas contas públicas, o estabelecimento 
de mecanismos que possibilitem um controlo permanente e eficaz da actividade financeira e consagrem 
soluções que permitam efectivar a responsabilidade pela prática de actos financeiros no exercício efectivo 
do poder orçamental, justificando a revisão da Lei de Enquadramento do Orçamento do Estado. Razões a 
que acresceu ainda o cumprimento do Programa do XIII Governo, em que se inscreviam como principais 
propósitos o objectivo de Portugal estar, desde o início, na terceira fase da UEM e na construção da 
moeda única europeia, assegurando a redução do défice público sem agravamento das taxas de 
impostos; o início da trajectória descendente para a dívida pública, fazendo diminuir o seu peso no PIB; 
uma gestão mais cuidadosa da despesa, com crescente economia, eficácia e eficiência, visando melhor 
qualidade e produtividade na prestação dos serviços e na satisfação das necessidades colectivas. 
Objectivos para que importava realizar reformas institucionais em que devia compreender-se a da 
disciplina do orçamento. 
987 Para a elaboração da Lei nº 91/2001, de 20 de Agosto, foi importante a colaboração da ECORDEP e 
das suas recomendações, Relatório da Estrutura de Coordenação para a Reforma da Despesa Pública, 
Ministério das Finanças, Setembro 2001, (s.p), pp. 64 e ss. a primeira consistiu em criar mecanismos de 
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obstante muitas das preocupações expressas pelo grupo de trabalho não 

haverem tido sequência adequada988. 

 

Trata-se de uma lei que representou um corte profundo com o quadro 

legislativo anterior989, visível não apenas na epígrafe, mas também no objecto 

que, ao estabelecer o enquadramento dos orçamentos e contas de todo o 

SPA990, foi muito além da simples disciplina do OE. Por outro lado, não 

descurou igualmente o novo fenómeno financeiro público, caracterizado pela 

proliferação de instrumentos ligados à utilização dos dinheiros e valores 

públicos, tornando obrigatório um esforço redobrado de coordenação e 

plurianualidade, definindo pela primeira vez um leque de princípios financeiros 

basilares no que concerne à montagem de PPP’s.  

 

Ao deixar para trás a anterior abordagem de direito orçamental 

prosseguida ao longo das sucessivas leis de enquadramento do OE, em 

coerência, aliás, com a pouca atenção tributada às finanças públicas nos anos 

que se seguiram à Revolução do 25 de Abril, a LEO acabou por comprovar de 

forma plena e cabal que a questão começava a ganhar uma densidade 

crescente na senda de uma disciplina orçamental revigorada991. 

 

                                                                                                                                               
coordenação orçamental entre os subsectores do SPA e permitir um endividamento controlado da 
Administração Local e Regional; e a segunda, que apontava para a reforma do sistema de 
acompanhamento e controlo da execução do OE, reposicionava o Ministério das Finanças como 
responsável pela coordenação global, reforçando a autonomia e a responsabilidade dos decisores 
gestionários e políticos. Do ECORDEP também a proposta de cindir a discussão orçamental em duas 
fases, como assinala Eduardo Paz Ferreira, Ensinar Finanças Públicas numa Faculdade de Direito, ob. 
cit., p. 155: a aprovação de um enquadramento macroeconómico em uma perspectiva plurianual e que 
dava origem à fixação de limites para a despesa total e para a despesa corrente primária. 
988 Cf., Guilherme d’Oliveira Martins, Guilherme Waldemar d’Oliveira Martins e Maria d’Oliveira Martins, A 
Lei de Enquadramento Orçamental, Coimbra. Almedina, 2007, p.15. 
989 Cf., Eduardo Paz Ferreira, Ensinar Finanças Públicas numa Faculdade de Direito, ob. cit., pp. 140 e ss. 
990 Cf., Lei nº 91/2001, de 20 de Agosto, artigo 1º, alínea a), como sublinha Paz Ferreira, Ensinar 
Finanças Públicas numa Faculdade de Direito, ob. cit., p. 140, embora desde a revisão constitucional de 
1982 a matéria de enquadramento orçamental das Regiões Autónomas e das Autarquias Locais tenha 
sido reservada para a AR (Artigo 168º, nº 1, al. p), essa reserva não significava uma uniformidade no 
tratamento do enquadramento dos diversos orçamentos. Ora, a nova LEO não se limitou a regular o OE, 
antes definindo princípios comuns para todos os orçamentos públicos. Do mesmo Autor, Em Torno das 
Constituições Financeira e Fiscal e dos Novos Desafios na Área das Finanças Públicas, in: Nos 25 Anos 
da Constituição da República Portuguesa se 1976. Evolução Constitucional e Perspectivas Futuras, 
Lisboa, AAFDL, 2001, p. 308. 
991 Neste sentido, Michel Bouvier,  Pour une nouvelle gouvernance financière : Repenser et reconstruire 
les finances publiques de demain, RFFP nº 87, 2004, pp.293 e ss ; André Barilari, Place et représentation 
des finances publiques dans la société d’aujourd’hui, RFFP nº 87, ob. cit., pp. 103 e ss. 
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Reflectiu, por conseguinte, uma evolução no sentido do reforço da 

importância dos estudos do Orçamento, mormente a sua componente jurídica 

que, reassumindo a tradição de um direito orçamental forte e tendencialmente 

vocacionado para se autonomizar do direito financeiro992, encontrou um 

estímulo inequívoco no imperativo de consolidação orçamental emergente da 

disciplina financeira consagrada no Tratado de Maastricht.  

 

Em 2002, a LEO sofreu uma primeira alteração em virtude da 

incorporação da Lei de Estabilidade Orçamental993, que determinou a sua 

aplicação aos orçamentos do Estado, das Regiões Autónomas e das 

Autarquias Locais994. Por outro lado, os subsectores do SPA e os organismos 

que o integram ficaram de igual modo sujeitos aos princípios da estabilidade 

orçamental, da solidariedade recíproca e da transparência orçamental995. 

 

Em 2004, a terceira alteração à LEO996 introduziu a sujeição do OE ao 

princípio da equidade, em termos da repartição de benefícios e custos entre 

gerações997998999. 

                                                 
992 Como defende Paz Ferreira, Ensinar Finanças Públicas numa Faculdade de Direito, ob. cit., pp.135 e 
ss., o renascimento dos estudos de direito orçamental ocorreu sob a influência de orientações 
económicas que recolocaram o orçamento no centro das preocupações de ordem macroeconómica, já 
não como um instrumento de políticas financeiras, mas enquanto meio ideal para garantir a contenção da 
despesa pública. Sobre o reposicionamento das finanças públicas, Guilbert Orsoni, La place des finances 
publiques dans l’Université et la recherche, RFFP nº 87, 2004, pp. 13 e ss.; Jean-Pierre Camby, La place 
des finances publiques dans les préoccupations parlementaires, ibidem, pp. 23 e ss.; Michel Bouvier, Pour 
une nouvelle gouvernance financière: repenser et reconstruire les finances publiques de demain, RFFP nº 
87, ob. cit., pp. 293 e ss.; Alain Lambert, Quelle stratégie et quelle gouvernance budgétaire pour 
demain ?,Conclusion, RFFP nº 87 ob. cit., pp. 307 e ss.  
993 Cf., Lei Orgânica nº 2/2002, de 28 de Agosto. 
994 Cf., Artigo 80º da LEO. 
995 Cf., Artigo 81º, nº 1 da LEO. 
996 Cf., Lei nº 48/2004, de 24 de Agosto. 
997 Cf., Artigo10º da LEO. Uma inovação situada na linha da posição defendida no Reino Unido em favor 
da consideração da equidade ao lado dos critérios de economia, eficácia e eficiência, como reconhece 
Sousa Franco, Finanças Públicas e Direito Financeiro, vol.I, ob. cit., p. 468. Trata-se dos critérios dos 4E’s 
de que fala Stephen J. Bailey, Strategic Public Finance, New York, Palgrave MacMillan, 2004, pp. 19-21 e 
88 e ss, para quem, à importância conferida pelo “new public management” aos critérios de economia, 
eficiência e eficácia, acresce ainda a equidade, como critério suscitado pelos defensores das políticas 
sociais, como Serge-Christophe Kolm, Justice and equity, Cambridge, The MIT Press, 1997, pp. 69 e ss., 
Hélène Thomas, Vers un renversement de la dialéctique égalité et équité dans les politiques sociales, in: 
Égalité et Équité, Paris, Economica, 1999, pp. 93 e ss.; Francesco Galgano, Dialogo sull’equità: fra il 
filosofo del diritto e il giurista positivo, Contratto e impresa nº 2, 1996, pp. 401 e ss. Sobre a distribuição de 
benefícios e custos entre várias gerações, William G. Brown, Richard G. Davis e David H. Kopf, The 
Public Debt: A Burden on Future Generations?, Am. Ec. Rev. vol L, nº 4, September 1960, pp. 701 e ss.; 
Richard A. Musgrave, Public Debt and Intergeneration Equity, in: The Economics of Public Debt, London, 
MacMillan Press, 1988, pp. 133 e ss.; John J. Autel, The Intergenerational Transfer of Welfare 
Dependency: Some Empirical Evidence, Rev. Economics and Statistics, August 1992, pp. 467 e ss.; 
Frédéric Marty, Sylvie Trosa e Arnaud Voisin, Les Partenariats Public-Privé, ob. cit., p. 84; Walter A. 
Rosenbaum, The Good Lessons of Bad Experience, in: Public-Private Policy Partnerships, Cambridge, 
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4. As Parcerias Público-Privadas na Lei de Enquadramento Orçamental 
 

Atendendo a que as PPP’s apelam não só à intervenção do sector privado 

em áreas onde se justificou tradicionalmente a provisão pública, mas também 

podem corporizar a assunção de compromissos financeiros de médio ou longo 

prazo por parte do parceiro público, com a realização futura de despesas, 

torna-se imperioso assegurar a transparência e a responsabilidade da gestão 

financeira do Estado para salvaguarda da respectiva racionalização e 

controlo1000, no respeito das regras de gestão dos projectos e na comprovação 

dos resultados efectivamente alcançados face aos benefícios esperados. 

 

                                                                                                                                               
Massachusetts, MIT Press, 2000, pp. 69 e ss.; James M. Fergurson, Public Debt and Future Generations, 
University of North Caroline Press, 1964, pp. 98 e ss.  
998 Como defende J. Beckers, O Controlo da Eficácia por Tribunais de Contas, Rev. TC nº 28, 1997, pp. 
87 e ss., o interesse pela gestão eficaz dos recursos públicos, para além da tradicional atenção conferida 
à legitimidade, aumentou de forma significativa nas últimas década em todo o lado, configurando uma 
situação a que não foi estranha a crise económica dos anos setenta e início dos anos oitenta, conduzindo 
não só à adopção de um pensamento mais empresarial do sector público, mas também à extensão da 
função de controlo, que passou a abranger a apreciação da boa gestão financeira no tríplice aspecto da 
economia, eficácia e eficiência das despesas públicas. No mesmo sentido, António L. Sousa Franco, 
Finanças Públicas e Direito Financeiro, ob. cit., vol. I, pp.419 e ss., que reconhece tratar-se de uma 
exigência que decorre da influência das técnicas de racionalização da decisão sobre a elaboração dos 
orçamentos, em termos de previsão e execução, resultante quer do desenvolvimento das técnicas de 
planeamento e programação, quer do aperfeiçoamento das técnicas de gestão empresarial, quer, ainda, 
da criação de processos novos de racionalização da decisão, de análise do custo dos investimentos e 
serviços públicos e dos benefícios sociais deles emergentes. Daí que se haja começado a exigir, na 
opção política e respectiva execução, avaliação e controlo um esforço constante para alcançar a máxima 
utilidade social, passando a responsabilidade dos políticos e gestores a pautar-se também por critérios de 
correcção, economia e boa gestão. No mesmo sentido, Luis Cabral de Moncada, Direito Público e 
Eficácia, Estado e Direito, separata, 1997, pp. 22 e ss.; Sophie Mahieux, La maîtrise des dépenses 
publiques, RFFP nº 77, 2002, pp. 33 e ss. 
999 Com a consideração da avaliação da economia, eficiência e eficácia das despesas públicas, a LEO 
introduziu um princípio de legalidade financeira conforme com os desenvolvimentos recentes do direito 
financeiro, sobretudo no que concerne à sua vertente de controlo, que passaram a acentuar outros 
condicionalismos que rodeiam a realização de despesas públicas. Estão em causa ideias que entraram 
no direito financeiro português, sobretudo por via da acção do Tribunal de Contas e pela influência das 
organizações internacionais de verificação financeira, respondendo por uma alteração significativa no 
domínio da contabilidade pública. Assim, como defende Eduardo Paz Ferreira, Ensinar Finanças Públicas 
numa Faculdade de Direito, pp.175 e ss., daqui resulta um conceito de legalidade financeira que, ao 
abranger os aspectos de conformidade quer com a lei e, muito em particular, com as normas da 
contabilidade pública, quer com os critérios de correcção financeira e boa gestão, é mais amplo e 
exigente do que o tradicional.  
1000 Nos termos do Relatório sobre as Perspectivas da Reforma da Lei de Enquadramento do Orçamento 
do Estado, ob. cit., a publicidade e a transparência representam valores fundamentais, uma vez que 
imprescindíveis para assegurar o controlo da actividade financeira, quer pelos órgãos que detêm essa 
competência específica, quer pelos cidadãos em geral, constituindo, porventura, o meio mais eficaz de 
racionalização da gestão financeira por força do constrangimento que representa a exposição pública dos 
actos de gestão dos dinheiros públicos, e permitindo ainda efectivar a responsabilidade política pela 
prática de actos financeiros. Neste sertido, Olívio Mota Amador, Fluxos financeiros com a União Europeia 
e Orçamento do Estado, in: Estudos em Homenagem a Cunha Rodrigues, vol. II, Coimbra, Coimbra 
Editora, 2001, pp. 771 e ss.; Lia Olema F. V. J. Correia, O Dever e Boa Gestão e a Responsabilidade 
Financeira, in: Estudos Jurídicos e Económicos em Homenagem ao Prof. Doutor António de Sousa 
Franco, vol. II, Coimbra, Coimbra Editora, 2006, pp. 791 e ss. 
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Daí que, com o propósito de não hipotecar o futuro à custa do presente, 

tenha sido conferida prioridade à criação de condições quer para respeitar a 

ética de responsabilidade inter-geracional inerente a um justo exercício da 

cidadania1001, quer para conhecer o verdadeiro impacto macroeconómico da 

acção do sector público em projectos PPP1002.  

 

Nesta medida, após haver consagrado a possibilidade de o OE se 

estruturar por programas1003, na linha, aliás, da Constituição1004, a LEO passa a 

sujeitar a este regime de orçamentação as despesas correspondentes a 

contratos de prestação de serviços em regime de financiamento privado ou 

outra forma de parceria dos sectores público e privado10051006. Pretendeu-se 

estabelecer um quadro mais claro quer para a preparação, quer para a 

execução das políticas e o reforço do controlo da gestão e execução 

orçamental1007, com o propósito de racionalizar as escolhas orçamentais e 

                                                 
1001Trata-se de acautelar eventuais implicações perversas na distribuição do encargo ou ónus da dívida 
pelas diversas gerações. Sobre o problema da distribuição do ónus da dívida pelas várias gerações, 
William G. Brown, Richard G. Davis e David H. Kopf, The Public Debt: A Burden on Future Generations? 
Am. Ec. Rev. nº 4, September, pp.1960, pp. 701 e ss.; Richard A. Musgrave, Public Debt and 
Intergeneration Equity, in: The Economics of Public Debt, London, MacMillan Press, 1988, pp. 133 e ss. 
1002Cf., Vítor Bento, A Desorçamentação das Despesas Públicas, in Colóquio sobre o tema “Controlo 
Orçamental e Desorçamentação”, Ordem dos Economistas, 9 de Outubro de 2000, Rev. TC nº. 34, 2000. 
1003 Cf., Artigo 4 º, nº 3 da LEO. 
1004 Cf., Artigo 105º, nº 3 da CRP. 
1005 Cf., Artigo 18º, nº 3, alínea d), da LEO. Em consonância com o teor desta norma, a Lei do OE vê 
alargado o seu âmbito, dela passando a fazer parte novos mapas, em que se acolhe a exigência de 
inscrição dos encargos plurianuais resultantes da programação plurianual, mediante a especificação das 
“despesas correspondentes a programas” (Mapas XV, XVI) e das “responsabilidades contratuais 
plurianuais dos serviços integrados e dos serviços e fundos autónomos”, (Mapa XVII), nos termos do 
artigo 32º.  
1006 Uma obrigação provavelmente impulsionada pela experiência das SCUT. 
1007 Como sustenta Sousa Franco, Finanças Públicas e Direito Financeiro, vol I, ob. cit., pp. 356 e ss., a 
previsão da programação plurianual, que corresponde a um dos aspectos mais inovadores da LEO 
confirma a perda de importância da regra da anualidade que, formulada em um contexto económico e 
político liberal, radicalmente distinto do que caracteriza os modernos sistemas económico-sociais, já não 
podia ser encarada, com o mesmo rigor que teve no apogeu do liberalismo, existindo por isso numerosas 
derrogações e alterações ao seu sentido e aplicação. Hoje, em rigor formal, o princípio da autorização 
política anual tem-se mantido, embora se hajam esboçado várias tendências no sentido da sua 
contestação, sobretudo em termos económicos, em defesa, nomeadamente, da necessidade de um 
alargamento dos períodos de previsão e uma modificação ou substituição da anualidade como horizonte, 
normal ou exclusivo, das decisões económico-financeiras. Neste quadro, de salientar como uma das 
razões de críticas mais fundas ao princípio da anualidade a utilização do orçamento como instrumento de 
regulação da conjuntura e de combate aos ciclos económicos e a impossibilidade de um orçamento anual 
para interagir, invocando-se uma programação financeira plurianual, permitindo funcionar as técnicas do 
fundo de reserva e do fundo de regularização. Em qualquer caso, a política dos orçamentos cíclicos 
perdeu importância face à evolução da conjuntura económica e ao desaparecimento ou esbatimento dos 
ciclos económicos. No entanto, ficou a sentir-se a influência destas técnicas nas ideias modernas de 
acompanhamento da conjuntura orçamental e de intervenção através de fundos de estabilização. Na 
verdade, hoje não deixa de haver a necessidade de políticas orçamentais de estabilização, recorrendo ao 
défice orçamental. Outra ordem de razões que tem sido invocada é a prossecução pelo Estado de 
objectivos estruturais, que implicam a realização de políticas a médio e longo prazos, portanto com 
horizontes e estratégias que se estendem por vários anos. Aliás, actualmente, na generalidade das 
economias de mercado existem planos ou formas de programação, que procuram definir objectivos a 
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definir as prioridades e os objectivos a que os recursos orçamentais hão-de ser 

afectos1008. 

 

Nesta linha, a LEO admite não apenas a integração no OE de programas 

com encargos plurianuais, prevendo a inscrição da verba total prevista para 

cada um, as parcelas desses encargos relativas ao ano em causa e, com 

carácter indicativo, pelo menos a cada um dos dois anos seguintes1009, mas 

também dispõe explicitamente que a respectiva elaboração seja perspectivada 

numa óptica plurianual, em consonância com o imperativo de estabilidade 

financeira e as obrigações decorrentes de vinculações externas1010 

 

Um contexto em que os orçamentos por programas, além de restringirem 

as possibilidades de desorçamentação, visto imporem a definição qualitativa e 

quantitativa dos projectos1011, permitem ainda a avaliação de desempenho 

como um factor de promoção de transparência, proporcionando uma base tanto 

para opções políticas mais correctas, como para um debate democrático mais 

esclarecido, favorecendo naturalmente uma maior racionalidade e rigor na 

utilização dos dinheiros públicos1012. 

 

No sentido de acomodar esta disciplina orçamental na proposta anual do 

OE e fazer reflectir a incidência plurianual das despesas correspondentes, o 

elenco de mapas orçamentais foi alargado, integrando dois novos formatos: um 

mapa para discriminar os encargos cometidos a programas (Mapa XVI); e um 

                                                                                                                                               
longo prazo, traçar estratégias para os atingir e determinar acções concretas a desencadear. Neste 
sentido, António Barbosa de Melo e Manuel Lopes Porto, A regra da Anualidade na Contabilidade Pública 
Portuguesa, Bol. Fac. Dir. Univ. Coimbra, vol. comemorativo, 2003, pp.985 e ss.; Paulo Trigo Pereira, 
António Afonso, Manuela Arcanjo e José C. Gomes dos Santos, Economia e Finanças Públicas, ob. cit., 
pp. 375 e ss. Neste cenário, a LEO não só admite a possibilidade de integração no Orçamento de 
programas que impliquem encargos plurianuais, exigindo a inscrição da verba requerida em cada ano 
económico (artigo 4º, nº 3), como explicitamente obriga a que a elaboração do OE seja enquadrada na 
perspectiva plurianual, determinada pela necessidade de estabilidade financeira e pelas obrigações 
resultantes de vinculações externas (artigo 4º, nº 2). 
1008 Como assinala António L. Sousa Franco, Finanças Públicas e Direito Financeiro, vol.I, ob. cit., pp. 359 
e ss, trata-se de instrumentos, mais flexíveis do que os planos, adoptados hoje em dia pela generalidade 
das economias de mercado para a prossecução de objectivos estruturais que implicam a realização de 
políticas a médio e longo prazos, logo, com horizontes e estratégias que se estendem por vários anos. A 
este propósito, David Novick, Program Budgeting-Program Analysis and the Federal Budget, Cambridge, 
Massachusetts, Harvard University Press, 1965, cap. 2. 
1009Cf., Artigo 4º, nº 3 da LEO. 
1010 Cf., Artigo 4º, nº 2 da LEO. 
1011 Cf., Eduardo Paz Ferreira, Ensinar Finanças Públicas numa Faculdade de Direito, ob. cit., p. 245. 
1012 Sufragamos a análise e apreciação de Teodora Cardoso, Enquadramento Orçamental das PPP’s, ob. 
cit., p. 94. 
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segundo, destinado a plasmar as responsabilidades contratuais de carácter 

plurianual, quer dos serviços integrados, quer dos serviços e fundos autónomos 

(Mapa XVII)1013. 

 

Por seu turno, considerada a necessidade de evidenciar e fundamentar a 

escolha PPP, em resposta às críticas de falta de transparência, associada à 

desorçamentação e à confidencialidade dos contratos celebrados entre os 

parceiros público e privado, a LEO prevê, no que concerne aos elementos 

informativos a submeter à Assembleia da República, que a proposta de Lei de 

Orçamento seja acompanhada de uma memória descritiva das razões 

justificativas da escolha pela via PPP. Para tanto, importa pôr em confronto um 

projecto ou programa alternativo, cujo desenho represente a opção pública 

equiparável, com conteúdo e objectivos similares, mas sem financiamento ou 

atribuição da exploração a entidades privadas, ponderando implicitamente as 

vantagens do recurso imediato à dívida pública. 

 

Em matéria de comportabilidade orçamental dos encargos com as 

parcerias, a LEO distingue três níveis de análise: o plano da equidade 

intergeracional; a incidência financeira de cada projecto ou programa; e a 

perspectiva global de consolidação de compromissos. 

 

Ao sujeitar o Orçamento de Estado ao princípio da equidade quanto à 

repartição de benefícios entre gerações, o legislador concretiza que a 

apreciação da equidade intergeracional há-de incluir a incidência orçamental de 

um conjunto taxativo de medidas, nomeadamente, as referentes às 

responsabilidades contratuais de carácter plurianual, abrangendo tanto os 

serviços integrados, como os serviços e fundos autónomos1014. 

 

Por sua vez, quanto à orçamentação dos projectos e programas PPP, 

preconiza-se que o respectivo exercício de avaliação prévia contemple, quando 

possível, a estimativa da incidência orçamental líquida1015, configurando assim 

                                                 
1013 Cf., Artigo 32º, da LEO. 
1014 Cf., Artigo 32º da LEO (Mapa XVII). 
1015 Cf., Artigo nº 19º, nº 2 da LEO. 
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um requisito que sugere o acolhimento do princípio de que o envolvimento 

financeiro do sector público há-de ser suportável e sustentável ao longo do 

tempo de vida da parceria. E, em consequência, estipula ainda que, para cada 

projecto de parceria, é indispensável a determinação da entidade pública em 

condições de inscrever os compromissos inerentes e disponibilizar de forma 

continuada os fundos necessários1016, impondo-se assegurar antecipadamente 

o preenchimento desta pré-condição essencial de viabilidade. 

 

Todavia, se a comportabilidade orçamental é fulcral à escala de cada 

projecto ou programa de parceria, adquire uma importância acrescida quando 

está em jogo realizar a consolidação dos impactos financeiros e, bem assim, 

aquilatar da sua suportabilidade global, uma vez que o lançamento de séries 

sucessivas de parcerias com impacto orçamental, pelo cúmulo de encargos 

plurianuais, é passível de revelar-se incomportável, com efeitos potenciais 

sobre as gerações futuras1017. 

 

Daí que, qual regra prudencial, esteja previsto que o articulado da Lei do 

Orçamento há-de conter, além dos mapas orçamentais para aprovação, 

também a consagração do limite máximo anual dos compromissos plurianuais 

a assumir com contratos de parceria10181019.  

 

Finalmente, no tocante às PPP’s que comportam incidência orçamental, a 

decisão pública de lançar um projecto em parceria não deve deixar de ser 

informada por preocupações de suportabilidade financeira, uma vez adquirido 

que, no quadro de uma sã disciplina orçamental, a correspondente despesa 

plurianual tem de ser comportável e suportável. Nesta medida, a 

suportabiliadde financeira constitui uma condição necessária, ainda que, 

porventura, não suficiente, para fundamentar a decisão pública de lançar um 

projecto em modelo PPP. 

                                                 
1016 Cf., Artigo 14º-C do Decreto-Lei nº 141/2006, de 27 de Julho. 
1017 Neste sentido, a análise de Malcom Crawford, Partnerships? Or a burden on future tax payers?, 
London, London School of Economics, Discussion Paper Series DP 7/00, 2000.  
1018 Cf., Artigo 31º, nº 1, alíneas a) e l) da LEO. 
1019 De assinalar que os valores relativos aos programas PPP inscritos no OE não têm sido objecto de 
registo desagregado, ao contrário do desejável numa óptica de transparência real e efectiva: cf., OE de 
2005, p. 89; OE de 2006, p. 124; OE de 2007, p. 150; e OE de 2008, p. 175. 
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É neste sentido que a LEO requer a subordinação dos projectos e 

programas em parceria, ainda antes da aprovação final da transacção, a uma 

avaliação de VfM, estabelecendo como vectores metodológicos a aplicação do 

princípio dos três E’s em conjugação com o exercício comparativo do impacto 

financeiro entre as duas alternativas em presença: a opção PPP versus a 

opção tradicional1020.  

 

Portanto, no âmbito da avaliação da economia, eficiência e eficácia, a 

decisão pública há-de ter como base um programa alternativo, tipo “projecto-

sombra”, que vise a obtenção dos mesmos objectivos sem recurso ao 

financiamento ou à exploração atribuída a entidades privadas, compreendendo, 

sempre que possível, a estimativa da respectiva incidência orçamental líquida, 

ponderando implicitamente as vantagens do esquema de parceria face ao 

recurso imediato à dívida pública10211022. 

 

Trata-se de uma avaliação ex ante, que há-de ser acompanhada da 

determinação da incidência orçamental líquida da parceria para efeitos da 

aferição da comportabilidade orçamental e da análise de suportabilidade 

financeira1023. No fundo, está em causa uma avaliação que torna possível 

apurar em que medida as novas formas de financiamento e exploração 

privadas são, ou não, mais vantajosas do que o recurso imediato à dívida e à 

gestão públicas. 

 

Fica patente a necessidade, sentida pelo legislador, de privilegiar o teste 

do VfM1024dos projectos PPP e a respectiva suportabilidade financeira1025, 

                                                 
1020 Cf., Artigo 19º, nºs 1 e 2 da LEO. 
1021 Cf., Artigo 19º, nº 2 e Artigo 34º, nº 1, alínea c), da LEO. 
1022 Trata-se de um requisito que sugere o acolhimanto do princípio de que o envolvimento financeiro do 
sector público tem de ser suportável e sustentável ao longo de toda a duração da parceria, havendo que 
assegurar previamente o preenchimento desta pré-condição essencial de viabilidade. Como corolário, 
conforme veio a estipular o regime geral das PPP, é indispensável determinar, para cada projecto de 
parceria, a entidade pública responsável que há-de estar em condições de inscrever os compromissos 
inerentes e disponibilizar continuadamente os fundos necessários, como inovou o Decreto-Lei nº 
141/2006, de 27 de Junho, no artigo 14º-C. 
1023 Cf., Artigo 34º, nº 1, alíneas b), c) e p) da LEO. 
1024 O objectivo do “value for money” que emergiu nos primórdios da PFI britânica, por iniciativa de Ryrie, 
obteve uma aceitação progressiva e, hoje, faz parte do catálogo de boas práticas, podendo considerar-se 
uma segunda natureza das PPP’s.Também a Comissão Europeia, no Livro Verde sobre Parcerias 
Público-Privadas, sublinha a importância de a opção pela abordagem de parceria não ser determinada 
pela intenção de tornear constrangimentos orçamentais, devendo revestir antes um valor efectivo em 
relação à contratação pública tradicional.  
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critérios particularmente caros ao lançamento e à montagem de parceiras 

politicamente fundamentadas e financeiramente consequentes, assegurando 

assim a legitimidade da opção por esta modalidade de financiamento, bem 

como a capacidade de resposta do sector público às responsabilidades 

financeiras correspondentes. 

 

Razão que obriga à comparação, através do CSP (comparador do sector 

público), entre o esquema em parceria e a forma tradicional de contratação 

pública, estando a escolha do esquema PPP dependente da comprovação da 

respectiva vantagem económica sobre um projecto de investimento público, ou 

outro, e constituindo o VfM a medida do sucesso da relação entre o Estado e 

os privados entendido em termos de eficácia e eficiência.  

 

Este leque de regras torna evidente a pretensão em criar uma verdadeira 

cartilha, do ponto de vista estritamente financeiro, para salvaguarda da 

constituição de PPP’s justificadas, transparentes, sujeitas ao escrutínio público 

e parlamentar, adequadas à orçamentação plurianual e traduzíveis em ganhos 

de valor para o erário público, havendo a LEO disponibilizado uma disciplina 

que se pode considerar rigorosa para potenciar a operacionalidade da 

abordagem de parceria.  

 

Estão em causa normativos cuja aplicação inicial a um leque restrito de 

PPP’s tornou prematura a avaliação quanto aos resultados práticos1026. Porém, 

hoje, o pleno funcionamento da abordagem e o alargamento da respectiva 

base de incidência a um espectro mais amplo e diversificado de projectos, são 

aspectos que têm justificado que o Tribunal de Contas, pese embora o 

reconhecimento das suas virtualidades como uma boa base de trabalho, não 

deixe de evidenciar algumas fragilidades de implementação graves e 

perturbadoras, também do foro de uma sã disciplina orçamental1027.  

                                                                                                                                               
1025 Cf., David Heald, Value for Money Test and Accounting Treatment in PFI Shemes, Accounting 
Auditing and Accountability Journal, 2003, vol.16, nº 3; Comissão Europeia, Guidelines for Successful 
PPP, ob. cit.; HM Treasury Task Force, Partnerships for Prosperity, de 1997, ob. cit. 
1026 Referimos a prudente advertência de Eduardo Paz Ferreira, Ensinar Finanças Públicas numa 
Faculdade de Direito, ob. cit., p. 245, sobre a apreciação do mérito dos resultados da LEO. 
1027 Cf., TC, Auditoria aos Encargos do Estado com as Parcerias Público-privadas – Concessões 
Rodoviárias e Ferroviárias, Relatório nº 04/2007/2ªsecção, ob. cit., pp. 15 e 25-26, 34-35; Auditoria à 
Gestão das Parcerias Público Privadas – Concessões Rodoviárias, Relatório nº 10/2008/2ªsecção, ob. 
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Trata-se, designadamente, da não adopção, com visibilidade, de qualquer 

tipo de limitação quer aos encargos a assumir anualmente com PPP´s, quer ao 

seu valor global, tornando mais patente o risco de insustentabilidade de custos 

para o Estado, num cenário marcado pelo recurso crescente a este modelo de 

contratação e pelo peso da exposição aos encargos correspondentes, factores 

que aconselham uma maior transparência informativa ao nível do OE. 

. 

Todavia, não obstante a pertinência em estabelecer parâmetros através 

dos quais se pode definir um tecto aos encargos anuais assumidos por via das 

PPP’s, a dificuldade em obter um estimador não enviesado, com limites 

objectivos e de carácter universal, continua a concorrer, até agora, para que 

não exista um consenso na matéria, permitindo o questionamento das práticas 

de demonstração das vantagens para o Estado, em termos de economia-

eficiência-eficácia, e dificultando o controlo orçamental. 

 

De méritos inegáveis, a LEO nunca teve em vista fomentar o 

aparecimento de parcerias, assumindo antes uma posição de princípio neutra e 

deixando aberto o espaço a uma legislação específica para regular, entre 

outras, as matérias relativas à repartição de responsabilidades entre ambos os 

parceiros, a transferência e partilha de riscos e formas de financiamento dos 

esquemas jurídicos de colaboração público-privada, que correspondem por 

essa via à densificação do conceito e da matriz da abordagem aflorados nos 

respectivos preceitos legais. 

 

No entanto, cumpre reconhecer haver sido a Lei n.º 91/2001, de 20 de 

Agosto, que, ao franquear às PPP’s a entrada no núcleo central da disciplina 

financeira do Estado e regular algumas das questões-chave do seu regime, 

deu o primeiro e mais decisivo passo no sentido da futura disciplina legal das 

parcerias.  

 

                                                                                                                                               
cit., pp. 20-30, 40-46 e 65-66; Auditoria ao Projecto em PPP do Novo Hospital de Cascais, Relatório nº 
06/2008/2ª secção, Janeiro.2008, pp.12-17. Trata-se da limitação prevista dos encargos a assumir e do 
valor global dos compromissos a suportar, que carecem de uma desejada transparência informativa ao 
nível do OE, não só face ao peso da exposição com os encargos estimados e não previstos, mas também 
em matéria de controlo orçamental. 
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5. O Controlo Financeiro Externo das Parcerias Público-Privadas 
 

Na perspectiva da gestão dos dinheiros públicos, Portugal, tal como os 

demais Estados democráticos, conhece um duplo sistema de controlo 

financeiro: o controlo interno, que corresponde ao prolongamento e à evolução 

lógica da fiscalização levada a cabo por organismos integrados, orgânica e 

funcionalmente, na própria Administração Pública; e o controlo externo, que se 

traduz no recurso a instâncias independentes e funciona na tripla dimensão de 

fiscalização política, jurisdicional e técnica1028. 

 
Um contexto em que as PPP’s, enquanto um sofisticado instrumento de 

vocação financeira, não dispensam a participação do Tribunal de Contas, quer 

para garantia do uso das parcerias dentro dos limites da capacidade 

orçamental do Estado, em conformidade com critérios de boa gestão financeira 

dos recursos públicos, quer para reforço da afinação do respectivo 

manuseamento1029. 

 

Na verdade, as parcerias, assentes em um relacionamento de longo prazo 

dos parceiros público e privado, envolvem a partilha de riscos e encargos entre 

as partes e o estabelecimento de compromissos que, quando implicam 

dispêndios públicos, condicionam os orçamentos futuros. Como tal, alteram o 

perfil e as características da despesa pública e acarretam uma orçamentação 

necessariamente plurianual, exigindo do decisor público a avaliação dos 

                                                 
1028 Sobre os sistemas de controlo financeiro público, Eduardo Paz Ferreira, Os Tribunais e o Controlo dos 
Dinheiros Públicos, in: Estudos em Homenagem a Cunha Rodrigues, vol. 2, Coimbra, Coimbra Editora, 
2001, pp.151 e ss.; do mesmo Autor, Ensinar Finanças Públicas numa Faculdade de Direito, ob. cit., pp. 
155 e ss.; Carlos Moreno, Finanças Públicas. Gestão e Controlo dos Dinheiros Públicos, ob. cit., pp. 259 e 
ss.; do mesmo Autor, O Controlo. Externo dos Dinheiros Públicos em Portugal, in: Colectânea de Estudos 
em Memória de Francisco Lucas Pires, Lisboa, Universidade Autónoma de Lisboa, 1999, pp. 35 e ss.; 
João Pinto Ribeiro, Controlo Financeiro Externo da Dívida Pública no Contexto da União Económica e 
Monetária (UEM), ob. cit., pp. 387 e ss.; Alfredo José de Sousa, Controlo Externo das Finanças Públicas: 
O Tribunal de Contas, Bol. Cien. Ec., Fac. Dir, Univ. Coimbra, 1998, pp.39 e ss; Paulo Nogueira da Costa, 
O Papel do Tribunal de Contas no Sistema Democrático Nacional, Galileu, Rev. Ec. Dir., vol. VI, nº 1, 
2001, pp. 89 e ss.; Pierre Joxe, La protection de l’intérêt public. Les missions des juridictions financières, 
RFFP nº 56, 1996, pp. 7 e ss. 
1029 Cf., Alfredo José de Sousa, As Parcerias Público-Privadas e o Desenvolvimento. O Papel do Controlo 
Financeiro Externo, ob. cit., pp.42 e ss.; Eduardo Paz Ferreira, Ensinar Finanças Públicas numa 
Faculdade de Direito, ob. cit., p. 242. 
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benefícios e dos custos correspondentes, em toda a sua dimensão e 

amplitude1030. 

 

Embora um amplo leque de parcerias se funde no recurso ao 

financiamento privado, isto não significa que a respectiva montagem não 

exprima, amiúde, uma participação financeira do Estado com repercussão 

plurianual nos orçamentos públicos. De facto, na medida em que um esquema 

PPP não for inteiramente pago pelo utilizador, há que recorrer, a título 

supletivo, a fundos públicos; por outro lado, sempre que uma configuração em 

parceria contemple a prestação de serviços não cobráveis directamente aos 

utentes, para ser exequível pode ter que ser paga e suportada, exclusiva ou 

predominantemente, através de pagamentos públicos. 

 

Desta forma, é inegável que um espectro significativo de parcerias acaba 

por ter implicações financeiras muito variadas para o Estado, cuja participação 

pode assumir formas diversas: a concessão de subsídios não reembolsáveis, 

para a construção de parte de uma infraestrutura, assumindo o Estado uma 

parcela do custo da obra; a atribuição periódica de subsídios não 

reembolsáveis, quando os resultados de exploração do projecto se prevêem 

negativos em resultado da imposição, pelo parceiro público, de um esquema 

tarifário reduzido com o objectivo de minimizar a carga suportada pelos 

utilizadores; a concessão de garantias ao agente privado, que se traduzem em 

assegurar determinados fluxos de tráfego de modo que, não sendo cumpridos 

certos mínimos pré-estabelecidos, é o ente público que cobre a diferença; a 

locação financeira ou outros mecanismos financeiros semelhantes1031.  

 

Situações em que a participação do Estado, por vezes significativa, há-de 

ser aferida com base em uma apreciação casuística, visto que só é possível 

                                                 
1030 Como sublinha John Clarke, Scrutinity through inspection and audit, in: Public Management and 
Governance, London, Routedge, 2003, pp. 149 e ss., trata-se de um controlo a assegurar num quadro de 
boa governação. No mesmo sentido, Michael Power, The Audit Society, Oxford, Oxford University Press, 
1997, pp. 24 e ss. 
1031 A propósito das formas que podem consubstanciar a participação financeira do Estado em projectos 
de parceria não auto-sustemtáveis do ponto de vista financeiro, Alfredo José de Sousa, As Parcerias 
Público-Privadas e o Desenvolvimento. O Papel do Controlo Financeiro Externo, ob. cit., pp. 40-41; 
Eduardo Paz Ferreira, Ensinar Finanças Públicas numa Faculdade de Direito, ob. cit., p.242; TC, Auditoria 
à Gestão das Parcerias PúblicoPrivadas – Concessões Rodoviárias, Relatório nº10/2008, ob. cit., p. 21. 
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apurar as repercussões dos projectos a nível da política financeira pública 

mediante a análise de cada um dos modelos e respectiva dimensão na 

estrutura de investimento do Estado. 

 

Por sua vez, o próprio âmbito da competência do Tribunal de Contas 

abrange igualmente as entidades concessionárias que hão-de ser auditadas, 

tendo sido recentemente substituído o critério subjectivo por um outro, de 

natureza objectiva1032. 

 

Neste quadro, o Tribunal de Contas1033, na linha de uma evolução rápida 

firmada no abandono progressivo do modelo tradicional de raiz napoleónica 

para se aproximar dos órgãos de auditoria de contas públicas característicos 

dos sistemas anglo-saxónicos1034, desde a Lei nº 98/97, de 26 de Agosto1035, 

que vê acentuada a sua vocação de órgão superior de controlo externo no 

plano técnico e jurisdicional. Então, esta lei, além de consagrar a competência 

do Tribunal para proceder, a par da fiscalização da legalidade formal, também 

                                                 
1032 Cf., Artigo 2º, nº 2, alínea f) da Lei nº 98/97, de 26 de Agosto. Um dispositivo alterado e republicado 
pela Lei nº 48/2006, de 29 de Agosto, que evidencia, como salienta Guilherme d’Oliveira Martins, As 
Grandes Linhas da Reforma do Tribunal de Contas, Rev. Adm. Local nº 214, Julho-Agosto 2006, ano 29, 
pp. 427 e ss., o alargamento da base de actuação do TC, “perseguindo os dinheiros públicos, onde quer 
que se encontrem”. 
1033 Sobre a evolução histórica do TC em Portugal, A. Sousa Franco, O presente e o futuro das 
instituições de Fiscalização Financeira, cap. 3, Rev. TC nºs 19-20, 1993, pp. 33 e ss.; do mesmo Autor, 
Os Tribunais de Contas de Portugal e da União Europeia no contexto dos Sistemas de Controlo 
Financeiro, in: Revista do Tribunal de Contas da União, Edição Comemorativa dos 25 Anos, Rev.TCU, 
Brasília, vol. 25, nº 62, 1994, pp. 78 e ss.; Alfredo José e Sousa, Controlo Externo das Finanças Públicas: 
o Tribunal de Contas, ob. cit, pp.39 e ss.; Jacinto Nunes, O Tribunal de Contas. Passado e Futuro, Confª 
26 de Outubro de 1999, in: Comemorações dos 150 Anos de Tribunal de Contas, Lisboa, 2000, pp. 203 e 
ss. A propósito da consagração do Tribunal de Contas como um verdadeiro tribunal e a garantia da sua 
independência com a Constituição de 1976, que o define como “o órgão supremo de fiscalização da 
legalidade das despesas públicas e de julgamento de contas”, em detrimento de uma apreciação da 
eficácia e da economicidade da gestão, implícita na opção que privilegia os modelos de fiscalização 
prévia em relação aos de fiscalização sucessiva e, bem assim, da abertura ao exercício de outras formas 
de controlo a partir da revisão constitucional de 1989; Eduardo Paz Ferreira, Os Tribunais e o Controlo 
dos Dinheiros Públicos, ob. cit., pp. 164 e ss. 
1034 A viragem anglo-saxónica da Auditoria Pública Externa na década de noventa de que fala Carlos 
Moreno, Auditoria e Auditores Públicos em Portugal, in: Subsídios para Modernizar a Auditoria Pública, 
em Portugal, Lisboa, UAL, 2002, pp. 31 e ss.; M. Flinders, The Politics of Accountability in the Modern 
State, Aldershot, Aschgate, 2001, pp.14 e ss.; R. D. Behn, Rethinking Democratic Accountability, 
Washington, DC, Brookings Institution, 2000, pp. 54 e ss; Claude Goyard, Les aspects administratifs et 
politiques des contrôles, RFFP nº 56, 1996, pp. 27 e ss. 
1035 Uma Lei que confirmou e desenvolveu a Lei nº14/96, de 20 de Abril, que tinha alargado o controlo 
financeiro do TC às empresas públicas, sociedades de capitais públicos, sociedades de economia mista 
controladas, empresas concessionárias e fundações de direito privado, além de substituir a antiga Lei de 
Reforma 



 309

à apreciação da economicidade e eficiência da utilização dos dinheiros 

públicos1036, promove ainda a extensão das áreas sujeitas à sua jurisdição1037. 

 

Contudo, apesar de conter inovações de progresso no sentido da 

modernização e actualização do controlo financeiro externo, a Lei nº 98/97 não 

identifica de forma expressa as parcerias como objecto deste tipo de 

fiscalização10381039. Aliás, o diploma das PPP’s, que submete a avaliação dos 

custos e riscos das parcerias a um controlo interno apertado, desde a fase de 

concepção e preparação dos projectos até à sua execução e 

desenvolvimento1040, é igualmente omisso no que concerne à intervenção do 

Tribunal de Contas. 

 

Todavia, a interpretação do artigo 2º da Lei nº98/97, ao permitir a 

conclusão de que o controlo do Tribunal se estende a todos os dinheiros 

públicos e à sua aplicação independentemente da natureza das entidades que 

deles são beneficiárias, torna legítima a tese de que este órgão dispõe de 

amplos poderes de fiscalização, controlo e auditoria sobre as PPP’s1041. 

 

Na realidade, trata-se de uma área de relacionamento financeiro entre os 

sectores público e privado que não dispensa o contributo do Tribunal de 

Contas, quer na observância do uso das PPP’s dentro dos limites da 

capacidade orçamental do Estado e em conformidade com critérios de boa 

                                                 
1036 Como assinala José F. F. Tavares, Reflexões sobre a Gestão Pública, in: Estudos da Administração e 
Finanças Públicas, Coimbra, Almedina, 2004, pp. 401 e ss., trata-se do controlo da boa gestão financeira 
pública, cujo carácter fundamental tem sido sublinhado reiteradamente nos vários Congressos da 
INTOSAI, Conclusões dos Congressos, TC, Lisboa, 1996. Neste sentido, Alcides Janeiro Pimentel, 
Controlo financeiro externo – auditoria de resultados e avaliação, Galileu, Rev. Ec. Dir., vol. VII, nº 2, 
2002, pp. 81 e ss. 
1037 Como afirma Carlos Moreno, Finanças Públicas. Gestão e Controlo dos Dinheiros Públicos, ob. cit., 
pp. 312 e ss., “a lei pretendeu nada deixar fora do controlo externo do Tribunal de Contas”. 
1038 Para uma análise das inovações introduzidas pela Lei nº 98/97, de 26 de Agosto, cf., Amável Raposo, 
A Nova Lei Orgânica do Tribunal de Contas e a Responsabilidade Financeira, Seminário organizado pela 
ISAT, Lisboa, 26 de Abril de 1999; Maria Aurélia Belo, A articulação em Portugal do sistema de controlo 
financeiro, político, técnico e jurisdicional, Rev. Ec. Dir. vol. VII, nº 2, 2002, pp. 103 e ss. 
1039 Trata-se de uma lacuna, como argumenta Carlos Moreno, Acompanhamento, Avaliação e Controlo 
Geral, in: Manual Prático de Parcerias Público-Privadas, Sintra, NPF – Pesquisa e Formação, 2004, pp. 
154 e ss., justificável seja por à data da publicação da lei de bases do TC não existir sequer um projecto 
de legislação PPP, seja por este esquema de financiamento não haver feito ainda o seu aparecimento 
como um novo e relevante instrumento financeiro à disposição do sector público. 
1040 Cf., Artigo 13º do Decreto-Lei nº 86/2003, de 26 de Abril. 
1041 Neste particular sufragamos a tese de Carlos Moreno, Acompanhamento, Avaliação e Controlo Geral, 
in: Manual Prático de Parcerias Público-Privadas, ob. cit., p.177. 
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gestão financeira dos recursos públicos, quer dos esforços necessários de 

afinação do manuseamento deste sofisticado instrumento financeiro alternativo. 

 

 Neste contexto, o Tribunal de Contas, atendendo a que as parcerias 

podem ter uma densidade variável, deve verificar, caso a caso, a real amplitude 

da associação público-privada, se e qual a dimensão dos dinheiros públicos 

envolvidos e, ainda, se estes esquemas de financiamento se encontram 

juridicamente legitimados, isto é, em que medida estão contemplados no 

OE1042. 

 

Então, sendo certo que numa perspectiva exclusivamente legal este 

constitui um dos aspectos mais relevantes, na óptica económico-financeira a 

avaliação dos ganhos de gestão resultantes destas operações por comparação 

com o financiamento público tradicional deve merecer também uma atenção 

cuidada. De facto, o controlo externo seja do fenómeno PPP, seja da sua 

eventual multiplicação não há-de deixar de configurar uma resposta eficaz de 

um Estado moderno e democrático às exigências dos contribuintes em 

matérias relacionadas com a responsabilização e a transparência da gestão 

dos dinheiros públicos1043. 

 

No conjunto, está em causa uma fiscalização da gestão dos riscos das 

parcerias, em termos de exame do processo e dos resultados, tarefa para que 

o Tribunal de Contas, como aliás a generalidade dos órgãos superiores de 

controlo externo nacionais1044, usa uma metodologia cujos princípios e técnicas 

seguem de perto as práticas, normas e linhas de orientação atempadamente 

sustentadas pela INTOSAI10451046 que, qual alfobre internacional por excelência 

                                                 
1042 Esta a conclusão de João Parente, Fernando Xirepe Silveiro e Paula Louro, Parcerias em Saúde, ob. 
cit., pp. 50 e ss., tendo as parcerias no sector da saúde no horizonte, sem embargo, naturalmente, da sua 
extensão ao universo das PPP, Independentemente dos sectores visados. 
1043 Sufragamos a opinião de António Garcia, Acompanhamento, Avaliação e Controlos das PPP, ob. cit., 
p.181 
1044 È o caso do NAO britânico, no quadro do controlo dos projectos a executar em contrato PFI, que 
procura abranger extensivamente as questões-chave em matéria de boa gestão financeira a que estes 
projectos devem dar lugar, como atestam João Parente, Fernando Xirepe Silveiro e Paula Louro, 
Parcerias em Saúde, ob. cit., pp.77 e ss. No mesmo sentido, Frédéric Marty, Sylvie Trosa e Arnaud 
Voisin, Les Partenariats Public-Privé, ob. cit., pp. 74 e ss.  
1045 Na Conferência de Seoul, em Outubro de 2001, a INTOSAI aprovou as Guidelines on Best Practice 
for the Audit of Economic Regulation and Best Practice for the Audit of Public/Private Finance and 
Concessions. (http://www.intosai.org/) 



 311

de inspiração e cruzamento de experiências, desempenha um papel 

estruturante no desenvolvimento e na difusão das bases metodológicas de 

auditoria aos processos PPP.  

 

Neste quadro, a questão de fundo no âmbito de uma auditoria a contratos 

celebrados em regime PPP é a avaliação da conduta da entidade pública, 

tendo em vista a obtenção do contrato que melhor satisfaz os interesses do 

Estado e dos contribuintes, facto que requer uma avaliação dos procedimentos 

de contratação e dos resultados alcançados. Trata-se de uma lógica de 

intervenção que implica uma apreciação substantiva do modelo contratual, até 

porque estão em jogo dinheiros públicos, cuja utilização tem de obedecer a 

princípios de transparência e responsabilização no sentido em que a opção 

PPP há-de evidenciar VfM.  

 

Para tanto, a auditoria aos contratos PPP não se deve ater ao contrato 

principal, mas antes acompanhar a verdadeira cascata de contratos induzida 

pela matriz de transferência e partilha de riscos entre ambos os parceiros, 

requerendo uma acção de controlo que privilegie a óptica sistémica e evolutiva 

de todo o processo conducente ao contrato final. Assim, importa analisar todas 

as fases do ciclo de vida da parceria: a fase de planeamento – decisões, 

avaliações e estudos; a fase de contratação; a avaliação e adjudicação; e a 

fase de acompanhamento – execução física e financeira do contrato1047. 

 

 Nesta medida, a fiscalização financeira, além da legalidade dos contratos, 

há-de debruçar-se sobre a aferição das vantagens da opção PPP e a sã gestão 

financeira da respectiva execução, pressupondo a realização de auditorias 

multifacetadas e integradas que cubram todo o processo a partir de vários 

ângulos de análise: do exame das motivações subjacentes à escolha da 

                                                                                                                                               
1046 Segundo Carlos Moreno, Acompanhamento, avaliação e controlo das Parcerias Público Privadas, ob. 
cit., p.172, a Lei de Bases do TC pretendeu mesmo acertar o passo com as recomendações emergentes 
dos sucessivos congressos da INTOSAI e com os regimes vigentes nos Estados membros e na própria 
UE para o controlo financeiro externo. 
1047 Como bem reconhece Amável Raposo, O Controlo dos Dinheiros Públicos numa Administração em 
Mudança, TC, Rev. nº 40, 2003, pp. 60 e ss., as parcerias público-privadas, nas fases de lançamento, de 
celebração do contrato e da execução do mesmo, colocam à Administração e ao Tribunal de Contas 
problemas específicos, de cuja solução depende o sucesso deste esquema inovatório de financiamento 
privado. 
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alternativa PPP ao desenho e execução do modelo de parceria e do 

procedimento da transacção, incluindo ainda a gestão do contrato1048. 

 

Traça-se um cenário em que a participação do Tribunal e Contas, além da 

importância evidenciada, não tem deixado de influir igualmente sobre o regime 

jurídico e financeiro vigente através das suas recomendações, contribuindo 

para criar soluções que o tornam mais operacional e transparente1049. Afinal, 

uma actuação que tem procurado suprir a falta do enunciado de uma política 

PPP e de bases metodológicas apropriadas. 

 

 

 

 

 
 

                                                 
1048 Cf., António Garcia, Acompanhamento, Avaliação e Controlo das PPP, ob. cit., pp. 180 e ss. 
1049 O TC tem vindo a dedicar uma particular atenção ao fenómeno, como testemunha Ernesto Cunha, 
Estabilidade e Crescimento: os Dilemas das Políticas de Consolidação Orçamental e os Desafios dos 
Tribunais de Contas no século XXI, ob. cit., pp. 838 e ss., tendo produzido vários relatórios, cujas 
múltiplas recomendações vieram a merecer consagração quer no novo quadro jurídico e financeiro 
aprovado pelo Decreto-Lei nº 86/2003, de 26 de Abril, quer no Decreto-Lei nº141/2006, de 27 de Julho. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE IV 
 

AS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS 
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Capítulo X 
Uma Visão Analítica das Parcerias Público-Privadas 

 
 
 
 
 
1. Do Posicionamento das Parcerias Público-Privadas 
 

1.1. Enquadramento 
 

As PPP’s inscrevem-se plenamente no quadro dos movimentos de 

desintervenção económica do Estado inspirados pelas novas palavras-de- 

ordem “Menos Estado – Melhor Estado” e “Melhor Estado – Melhor 

Sociedade”1050, que desde os anos oitenta passaram a germinar em iniciativas 

políticas de privatização, liberalização, desregulação e introdução de 

mecanismos de mercado na própria Administração pública1051, articulando-se 

ainda de forma estreita com o imperativo de limitar a despesa pública.  

 

Trata-se de movimentos que conduziram quer à reconfiguração do papel e 

das funções do Estado, e respectiva recentragem em tarefas 

                                                 
1050 Cf., E. S. Savas, Privatization. The Key to Better Government, ob. cit., pp. 4 e ss. 
1051 Cf., OECD - Governance in transition. Public reforms in OCDE countries, 1995 e La Gestion Publique 
en Mutation. Les Réformes dans les Pays de l’OCDE, 1995. Neste sentido, é pacífico terem não só as 
privatizações e a liberalização dos mercados aberto o caminho à criação de PPP’s, desde logo ao 
obrigarem os Estados a mudar de atitude em relação ao sector privado, como assinala Paul Lignières, 
Partenariats Public-Privés, ob. cit.. 2ª ed., p.3, mas também haver a redução da despesa pública passado 
a justificar o recurso a este tipo de cooperação entre os sectores público e privado, segundo Alfredo de 
Sousa, As Parcerias Público-Privadas e o Desenvolvimento. O Papel do Controlo Financeiro Externo, ob. 
cit., pp. 27 e ss. Na mesma linha, José Esteve Pardo, Participación pública y privada en las concessiones, 
la distribución de riesgos en las fórmulas de financiación privada, in: VI Colóquio Luso-Espanhol de Direito 
Administrativo, Direito e Justiça, vol. especial, FDUCP, 2005, pp. 155 e ss.; Stephen H. Linfer e Pauline 
Vaillancourt Rosenau, Mapping the Terrain of the Public-Private Policy Partnership, in: Public-Private 
Policy Partnerships, ob. cit., pp. 4 e ss.; D. Daley, The Politics and Administration of Privatization: Efforts 
Among Local Governments, Pol.St.J. vol.24, nº 4, 1996, pp. 629 e ss.; D. Osborne e T. Gaebler, 
Reinventing government. How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector, New York, 
Addison-Wesley, 1992, pp. 13 e ss.; C. L. Schultze, The public use of private interest, Washington, DC, 
The Brookings Institute, 1987, pp. 26 e ss.; P. Starr, The new life of the liberal state: Privatization and the 
restructuring of state-society relations, in: Public enterprise and privatization, Boulder, Westview Press, pp. 
22 e ss.; A. Supiot, Work and the public-private dichotomy, Intern.Labour Rev, vol.135, nº 6, 1996,  pp. 
653 e ss. 
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predominantemente reguladoras1052, quer ao nítido reforço da participação 

privada na governação pública1053, com a transferência das tarefas de produtor 

e prestador para a esfera privada10541055. 

 

Deste modo, o esforço de “emagrecimento” das tarefas e do peso do 

sector público na economia desencadeou reformas radicais animadas pelo 

intuito de diminuir o envolvimento directo da Administração na produção e 

provisão de bens1056, aumentar a participação das empresas privadas na 

prestação de serviços públicos, valorizar o mercado e substituir os monopólios 

públicos pela concorrência, fazendo nascer formas empresariais na gestão dos 

serviços, cuja responsabilidade permanece pública1057.  

 

Mudanças que, ao porem termo e inverterem o crescimento do papel do 

Estado na direcção da economia, promovendo mesmo uma certa “retracção” 

estadual, alteraram estruturalmente a organização económica da generalidade 

dos países europeus1058.  

                                                 
1052 Cf., R. Baldwin, C. Scott e C. Hood, Introduction, in: A Reader on Regulation, Oxford, Oxford 
University Press, 1998, pp. 12 e ss.  
1053 Cf., Pedro Gonçalves, Entidades Privadas com Poderes Públicos, ob. cit., pp. 14 e ss.; J. Freeman, 
The private role in public governance, ob. cit., pp. 543 e ss. Sobre a influência da experiência britânica no 
que concerne ao novo relacionamento público-privado, Andrew Dunsire, Le débat secteur public-secteur 
prive: l’expérience du Royaume Unie, RISA vol. 56, nº 1, 1990, pp. 106 e ss. 
1054 Esta a análise defendida por Jacques S. Gansler e Lipitz Chair, Moving Toward Market-Based 
Government: The Changing Role of Government as The Provider, IBM Endowment for The Business of 
Government, June 2003; B. S. Romzek, J. M. Mohnston, Reforming State Social Services Through 
Contracting Linking Implementation and Organisational Culture, in: Advancing Public Management. New 
Developments in Theory, Methods and Practice, Washington, DC, Georgestown University Press, 2000, 
pp. 173 e ss.; Roger C. Kormendi, Government Debt, Government Spending and Private Sector Behavior, 
Am. Ec. Rev. nº 73, 1983, pp. 994 e ss. 
1055 A reconfiguração do papel e das funções do Estado e, bem assim, do manifesto reforço do apelo à 
contribuição dos privados para a nova governação pública, de que fala Pedro Gonçalves, Entidades 
Privadas com Poderes Públicos, ob. cit., p. 4. 
1056 Cf., Jean-François Auby, Les grandes mutations du secteur (services publics), AJDA nº11, 1990, pp. 
755 e ss.; Michael J. Whincop, Introduction, in: From Bureaucracy to Business Enterprise: Legal and 
Policy Issues in the Transformation of Government, Aldershot, Ashgate, 2003, pp. 1 e ss.Trata-se de um 
objectivo programático dos Governos em homenagem à maior eficiência do sector privado. 
1057 Cf., R. L. Ackoff, Idealized design: Creative Corporate Visioning, Ómega, vol. 21, nº4, pp. 401 e ss, 
1993; R. N. Anthony, Planning and Control Systems: A Framework for Analysis, Boston, Harvard 
University, 1995, pp. 45 e ss.; E. Fertie e L. Ashburner, I. Fitzgerald e A. Pettigrew, The New Public 
Management in Action, Oxford University Press,1996, pp.89 e ss.;J. Bauzà Martorel, La Desadministración 
Pública, Madrid, Marcial Pons, pp. 56 e ss.; Jan-Erik Lane, State and Market: The Public and the Private, 
ob. cit., pp. 35 e ss.; Mark Carl Rom, From Welfare State to Opportunity, Inc., in: Public-Private Policy 
Partnerships ob. cit., pp. 161 e ss.; Maria João Estorninho, A Fuga para o Direito Privado, ob. cit., pp.241 
e ss.; José Manuel Sérvulo Correia, Legalidade e Autonomia Contratual nos Contratos Administrativos, 
Coimbra, Almedina, 1987, pp.579 e ss. 
1058 Para um relato circunstanciado do impacto destas reformas, Nicholas P. Lovrich Jr., Policy Partnering 
Between the Public and the Not-for Profit Private Sectors, in: Public-Private Policy Partnerships, 
Cambridge, Massachusetts, MIT Press, 2000, pp.182 e ss.; David Osborne e Ted Gaebler, Reinventing 
Government: How the entreprenerial spirit is transforming the public sector, New York, Addison-Wesley, 
1992, pp. 35 e ss. 
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De então em diante, mais do que um compartimento distinto, os serviços 

públicos começaram a estar submetidos ao mercado, às empresas privadas e 

à concorrência, com as limitações derivadas de exigências como a 

acessibilidade económica, a universalidade, a igualdade e a continuidade1059. 

 

Um contexto em que, no quadro dos mecanismos de desintervenção 

pública e desoneração da Administração pública da realização de tarefas 

económicas1060, numa tabela extremada pelo “tudo público” ou “tudo privado”, 

ressalta inequívoca a posição central das PPP’s entre a prestação pública 

tradicional e as privatizações, tornando-se indiscutível a sua associação ao 

núcleo central das reformas prosseguidas pela maioria dos Estados modernos 

que, após a realização de programas de privatizações1061, têm vindo a apostar 

também na reformulação dos modelos de financiamento e prestação de 

serviços públicos, mediante a correspondente externalização10621063. 

                                                 
1059 Cf., Maria Manuel Leitão Marques e Vital Moreira, Instrumentos e formas jurídicas de desintervenção 
do Estado, Comunicação ao INA, ob. cit.; Francesca Timarchi Bonfi, Considerazioni sui nuovi servizi 
pubblici, RIDPC nº 5, 2002, pp. 945 e ss.; Carlos Rodrigues e A. Damasceno Correia, O paradigma do 
serviço público: crise do conceito?, Rev. Adm. Pol. Publ. nº 2, 2001, pp. 34 e ss.; Marceau Long, Service 
public et réalité économique du XIXe siècle au droit communautaire, Rev. Française de Droit Administratif 
nº 6, 2001, pp.1161 e ss.; Pierre Esplugas, Le service universel, Droit Administratif nº 12, 2002, pp. 6 e 
ss.; Henri Oberdroff, Signification de la notion de “Service Publique à la française“, in : Service Publique et 
Communauté européenne entre l’intérêt général et le marché, Tome II : approche transversale et 
conclusions, Paris, La Documentation Française, 1998, pp. 93 e ss.; John Quiggin, Governance of Public 
Corporations: Profits and the Public Benefitt, in: From Bureaucracy to Business Enterprise, Aldershot, 
Achgate, 2003, pp. 27 e ss. 
1060 Cf., Eduardo Paz Ferreira, Direito da Economia, ob. cit., pp.384 e ss.; Vital Moreira e Maria Manuel 
Leitão Marques, Desintervenção do Estado, Privatização e Regulação de Serviços Públicos, in: Ec. 
Perspectiva, vol II nº 3-4, 1999, pp. 133 e ss.; António Carlos dos Santos, Maria Eduarda Gonçalves e 
Maria Manuel Leitão Marques, Direito Económico, ob. cit., pp. 160 e ss.; S. Cassese, L’ età delle riforme 
amministrative, Riv. Trim. Dir. Publ. nº 1, 2001, pp. 79 e ss. 
1061 Como assinala. Paul Lignières, Partenariats Public-Privés, 2ª ed., ob. cit., p. 4, “le partenariat public-
privé est, le plus souvent, une étape qui vient après le processus de désengagement de l’État du secteur 
industriel et commercial. Ainsi, partout dans le monde, après avoir réalisé les principales privatisations, les 
États se lancent-ils dans de nouveaux types de réformes fondées sur l’amélioration des mécanismes de 
fonctionnement des administrations, par exemple en externalisant certains services“. Nesta linha OECD, 
Best Practice Guidelines for Contracting-out, Government Series, PUMA Policy Brief nº 2, February 1997; 
D. Daley, The Politics and Administration of Privatization: Efforts Among Local Governments, Pol. Stud. J. 
vol. 24, nº 4, 1996, pp. 629 e ss.; P. Starr, The new life of the liberal state: Privatizations and restructuring 
of state-society relations, in: Public enterprise and privatizations, Boulder: Westview Press, 1990, pp. 22 e 
ss.; I. Paul, Privatisation and public-private partnerships, Rev. 2003/2004, A Euromoney Publication, 
Adrian Hornbrook, Colchester, 2003, pp. 8 e ss. 
1062 Sobre a mudança estrutural na provisão e prestação de serviços públicos Peter Klibanoff e Jonathan 
Morduch, Decentralization, Externalities and Efficiency, Rev. Eco. Stud., LXII, 1995, pp. 223 e ss.; Les 
Mutations du Secteur Public Européen depuis 1992, Annales statistiques du CEEP, 1997; Public Sector 
Modernisation: The Way Forward, OECD, Novembre 2005; L. Salamon, Partners in public service, 
Baltimore, MD : Johns Hopkins University Press, pp. 87 e ss.; C. J. Schultz, The public use of private 
interest, Washington, DC, The Brookings Institute, 1997, pp.47 e ss.; H. Mintzberg, Managing government, 
governing managing, Harv. Bus. Rev. nº 74, 1996, pp. 75 e ss.; K. Arscher, The Politics of Privatization: 
Contracting Out Public Services, London, MacMillan, 1987, pp. 35 e ss.; K. Walsh, Public Services and 
Market Mechanisms: Competition, Contracting and the New Public Management, London, Macmillan, 
1995, pp. 58 e ss.; H. Ohlsson, Ownership and Production. Construction: Choosing between public 
production and contracting-out, Department of Economics, Goteborg University, 2003; K. Hartley e M. 
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Daí que, ao apoiarem e, porventura, estimularem o novo paradigma de 

Estado e Administração, comprovando a relação indissociável e recíproca entre 

a modernização de um e de outra1064, as PPP’s hajam passado a ser 

encaradas, muito justamente, como um motor desses processos reformadores, 

segundo Jean-Bernard Auby1065; um verdadeiro instrumento da reforma do 

Estado, nas palavras de Paul Lignières1066; ou, ainda, uma nova forma de 

governação pública, como proclama Michel Lafitte1067. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
Haby, Contracting-out Policy:Theory and Evidence, in: Privatization and Regulation: The UK Experience, 
Oxford, Clarendon Press, 1986, pp. 65 e ss.; Carsten Greve, Contracting for Public Services, London-New 
York, Routledge, 2008, pp. 43 e ss. 
1063 Nesta linha, constatando a generalização dos novos rumos, Michel Rocard, À l’épreuve des faits, 
Paris, Le Seuil,1986, pp.44 e ss.; O.E.Williamson, The Mechanisms of Governance, New York, Oxford 
University Press, 1996, pp. 35 e ss. 
1064 Uma ligação natural, diríamos umbilical, na linha de Gomes Canotilho, O Direito Constitucional passa, 
o Direito Administrativo passa também, ob. cit., pp. 705 e ss., de tal maneira que hoje, quando se fala de 
modernização da Administração, pressupõe-se também a reforma do Estado, existindo poucas dúvidas 
sobre essa articulação reformadora. Assim, qualquer reforma da Administração exige a reforma do Estado 
e qualquer reforma do Estado é indissociável da reforma da Administração. 
1065 Cf., Jean-Bernard Auby, Preâmbulo à obra de Paul Lignières, Partenariats Public-Privés, 2ª ed., ob. 
cit,, p. X. 
1066 Cf., Paul Lignières, Partenariats Public-Privés, 2ª ed., ob. cit., pp. 71 e ss. e Le Partenariat Public-
Privé. Un Nouveau Contrat pour Réformer l’État, in: Mélanges en L’Honneur du Professeur Michel Guibal, 
ob. cit.,pp. 575 e ss.; F. G. Castles, The Future of the Welfare State, Oxford, Oxford University Press, 
2004, pp. 88 e ss.; David Hunter, Putting government reform on a firmer foundation, The Journal on 
Changing to be more successful nº2,1999, pp.176 e ss.; C. Graham e T. Prosser, Privatizing Public 
Entities: Constitution, the State and Regulation in Comparative Perspective, New York, Oxford University 
Press, 1991, pp. 69 e ss.; Segio Perelman, La mesure de l’efficacité des services publics, RFFP nº 55, 
1996, pp. 65 e ss. 
1067 Cf., Michel Lafitte, Les Partenariats Public-Privé, ob. cit., pp. 141 e ss. Nesta linha, Tony Bovaird e 
Elke Löffler,The changing context of public policy, Understanding public management and governance, in: 
Public Management and Governance, London-New York, Routledge, 2003, pp. 3 e ss.; C. Hood. The Art 
of the State: Culture, Rhetoric and Public Management, Oxford, Clarendon Press, 1998, pp. 76 e ss.; C. 
Hood, A public management for all seasons, Public Administration vol. 69, nº 1, 1991, pp. 43 e ss.; J. 
Pierre e B. G. Peters, Governance, Politics and the State, Basingstoke, Macmillan, 2000, pp. 56 e ss.; D. 
Osborne e T. Gaebler, Reinventing Government: The Five Strategies for Reinventing Government, New 
York, Plume, 1992, pp. 58 e ss.; B. E. Dollery e J. l. Wallis, The Political Economy of the Voluntary Sector: 
A Reappraisal of the Comparative Institutional Advantage of Voluntary Organisations, Cheltenham, 
Edward Elgar, 2003, pp. 45 e ss.; Mark Carl Rom, From Welfare State to Opportunity, Inc., Public-Private 
Partnerships in Welfare Reform, in: Public-Private Policy Partnerships, Cambridge, Massachusetts, MIT 
Press, 2000, pp. 161 e ss.; N. Deakin, In Search of Civil Society, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2001, 
pp.187 e ss.; Jean-Jacques Laffont, Étapes vers un État moderne : une analyse économique, Colloque 
l’État et la Gestion Publique, Conseil d’analyse économique, Rapport nº24, Paris, La Documentation 
Française, 2000, pp. 67 e ss.; K. Ross e S. P. Osborne, Making a reality of community governance: 
Structuring Government – voluntary sector relationships at the local level, Publ.Pol.Adm. vol.14, nº3, 1999, 
pp. 112 e ss.; J. Boston, Reshapping the State: New Zealand’s Bureaucratic Revolution, Oxford University 
Press, Auckland, 1992, pp. 35 e ss.; M. Trebilcock, Can Government be reinvented?, in: The State under 
contract, Washington, Bridget Williams Books, 1995, pp. 54 e ss.; U. Beck, The Reinvention of Politics: 
Rethinking Modernity in the Global Social Order, Cambridge, Cambridge University Press, 1997, pp. 79 e 
ss. 
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1.2. A Amplitude e Extensão das Parcerias Público-Privadas 

 

As PPP’s, no quadro da redefinição do papel e das funções dos universos 

público e privado1068 e em consonância com a agenda do “new public 

management”, geradora de mais eficiência e maior racionalidade1069, permitem 

comprovar os benefícios emergentes da prestação privada, devidamente 

enquadrada pelas novas práticas regulatórias1070. Nesta medida, afirmam-se 

como uma alternativa real e credível às práticas de financiamento e 

investimento público tradicionais, correspondendo a uma via específica de 

montagem e realização de projectos de iniciativa pública, assentes em 

esquemas de financiamento privado e transferência e partilha de risco1071.   

 
Está em causa uma abordagem que tem ganho um relevo crescente à 

medida que a reforma dos serviços públicos tende a separar as funções de 

provisão e financiamento, por um lado, e de prestação de serviços à 

                                                 
1068 Uma verdadeira redefinição de ambas as esferas como refere, J-E. Lane, The Public Sector: 
Concepts, Models and Approaches, London, Sage Publications, 2000, pp. 23 e ss. 
1069 O contributo das ideias do “new public management“, desenvolvido na área anglo-americana e 
difundida por múltiplas Organizações internacionais, é particularmente evidenciado por C. Hood, A public 
management for all seasons’, Publ. Adm, vol. 69, nº1,1991, pp. 43 e ss.;The New Public Management in 
the 1980’s: Variations on a Theme, Accounting, Organisation & Society nº 20, 1995, pp. 93 e ss.;The Art of 
the State: Culture, Rhetoric and Public Management, Oxford, Clarendon Press, 1998, pp. 76 e ss.; OECD, 
Public Management and Administration Reform in Western Europe, Paris, 1997. Mais recentemente, J. 
Kooiman e M. van Villet, Debating Governance: Authority, Steering and Democracy, Oxford, Oxford 
University Press, 2000, pp. 45 e ss.; C. Pollitt e G. Bouckaert, Public Management Reform: A Comparative 
Analysis, Oxford University Press, 2000, pp. 27 e ss., que dão testemunho do acolhimento pela 
abordagem PPP da nova orientação do discurso político e da prática administrativa tanto no sentido da 
redução da Administração às tarefas centrais, como da respectiva adaptação ao modelo de gestão 
orientada para a eficiência e os resultados, promovendo a concorrência e procurando soluções de 
mercado, como ainda de uma estrutura organizativa baseada em instrumentos e elementos de gestão da 
economia privada; N. Manning, The New Public Management in Developing Countries, in: Handbook on 
Development Policy and Management, Cheltenham, Edward Elgar, 2002, pp. 45 e ss.; Jan-Erik Lane, New 
public management, London, Routledge, 2000, pp.13 e ss.; Tony Bovaird e Elke Löffler, The changing 
context of public policy, Understanding public management and governance, in: Public Management and 
Governance, London-New York, Routledge, 2003, pp. 3 e ss.; Tang Kwong-Leung, Efficience du secteur 
prive dans les services publics: une analyse critique, RISA nº 4, 1997, pp. 539 e ss.; R. C. Appleby, 
Modern Business Administration, London, Pitman, 1991, pp. 98 e ss.; Alfred Chandler e Richard Tellow, 
The Coming of Managerial Capitalism, Homewood, Richard D. Irvin, 1985, pp. 54 e ss.; H. M. Coombs e 
D. E. Jenkins, Public Sector Financial Management, London, Chapman & Hall,1992, pp.34 e ss.; F. Ridley, 
The New Public Management in Europe: Comparative Perspectives, Publ. Pol. Adm. vol.11, nº1, 1996, pp. 
3 e ss.; B. Perret, L’Évolution des Politiques Publiques, Paris, La Découverte, Repères, 2001, pp. 25 e ss. 
1070 Neste sentido, J. Newman, The dynamics of partnership: Paper presented to the seventh International 
Conference on Multi-organizational Partnerships and Strategic Collaboration, Leuven, July, 2000, 
desenvolve especificamente a conexão das PPP e do NPM; J. Pierre e B. G. Peters, Governance, Politics 
and the State, Basingstoke, Macmillan, 2000, pp. 13 e ss.; E-H. Klijn e G. R.Teisman, Public-private 
partnerships as the management of co-production: strategic and institutional obstacles in a difficult 
marriage, in: The Challenge of Public-Private Partnerships. Learning from International Experience, 
Cheltenham, Edward Elgar, 2005, pp. 95 e ss. 
1071 Cf., R. Cadbury, The Partnership Challenge, Publ. Pol. Rev., November-December, 1993, pp. 11 e ss.; 
A. Akintoye, M. Beck e C. Hardcastle, Public-private partnerships, Managing risks and opportunities, 
Oxford, Blackwell Publishing, 2003, pp. 24 e ss. 
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colectividade, por outro, aplicando progressivamente o princípio do utilizador-

pagador em combinação, ou não, com o financiamento através de recursos 

orçamentais1072. 

 

 Presentes nos programas políticos de um número crescente de 

Governos1073, bem como no domínio de actuação de numerosas Organizações 

Internacionais1074 e concitando, ainda, o interesse especial dos sectores 

empresariais e financeiro, as PPP’s constituem indiscutivelmente um 

instrumento consagrado de prossecução de políticas públicas, representando 

um fenómeno recente, em evolução, multi-sectorial e de dimensão 

internacional.  

 

De facto, são comprovadamente um fenómeno actual, cujas ondas de 

influência não têm deixado de ser absorvidas e ampliadas pelas dinâmicas dos 

sectores público e privado1075, emergindo como uma abordagem portadora de 

inovações nos campos do desenho e implementação das políticas públicas, da 

montagem e financiamento dos projectos públicos e da reestruturação dos 

modelos de prestação de serviços públicos. Porém, embora comportando 

elementos inovadores, no seu conjunto a abordagem PPP não é inteiramente 

nova1076. 

                                                 
1072 Neste sentido a análise de Stephen J. Bailey, Strategic Public Finance, ob. cit., pp.86 e ss. 
1073 Sobre a utilização da abordagem PPP ao nível dos Estados, Darrin Grimsey e Mervyn K. Lewis, 
Public Private Partneships, Cheltenham, Edward Elgar, 2004, pp. 2 e ss.; Michel Lafitte, Les Partenariats 
Public-Privé, ob. cit., pp. 47 e ss.; Frédéric Marty, Sylvie Trosa e Arnaud Voisin, Les Partenariats Public-
Privé, ob. cit., pp. 9 e ss.; E. R.Yescombe, Public-private partnerships, ob. cit., 29 e ss.; A Practical Guide 
to PPP in Europe, ob. cit. 
1074 Sobre a utilização da abordagem PPP pelas Organizações Internacionais, Scott L. Hoffman, The Law 
and Business of International Project Finance, ob. cit.; Paul Lignières, Partenariats Publics-Privés, 2ª ed., 
ob. cit., pp. 15 e ss. 
1075 Em termos históricos, a abordagem teve o epicentro no Reino Unido e a fonte inspiradora na 
“Iniciativa para o Financiamento Privado” lançada pelo Governo conservador no início dos anos noventa, 
após a conclusão do extenso programa de privatizações encetado na década anterior, como reconhecem, 
entre outros, Adrian. J. Smith, Privatized Infrastructure: The Roll of Government, ob. cit., pp. 26 e ss.; 
Frédéric Bougrain, Jean Carassus e Marc Colomard-Prout, Partenariat public-privé et bâtiment en Europe: 
quels enseignements pour la France?, ob. cit., pp. 27 e ss. 
1076 Ao longo da história, o sector público dispôs da via contratual, maxime, da concessão, enquanto uma 
forma privilegiada de colaboração público-privada que, conhecida desde a antiguidade clássica, teve no 
século XIX, com o Estado mínimo, o período de ouro, como assinalam, entre outros, Armando Marques 
Guedes, A Concessão, ob.cit.; Diogo Freitas do Amaral, Curso de Direito Administrativo, vol. II, ob. cit.; 
Pedro Gonçalves, A Concessão de Serviços Públicos, ob. cit., pp. 45 e ss.; Paulo Otero, Coordenadas 
Jurídicas da Privatização da Administração Pública, in: Os Caminhos da Privatização Pública, Studia 
Iuridica, 60, Universidade de Coimbra, Coimbra Editora; Paul Lignières, Partenariats Public-Privés, 2ª ed., 
ob. cit., pp. 5 e ss., associadas inteiramente à construção das grandes infraestruturas públicas para o 
desenvolvimento de projectos de interesse colectivo, dependendo a escolha do modelo concessório de 
opções políticas no quadro do triângulo provisão-financiamento-prestação de obras e serviços públicos. 
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Na realidade, o universo PPP abrange um leque diversificado de figurinos 

contratuais e institucionais com recurso às capacidades do sector privado, 

como os contratos de concessão e as empresas mistas1077, institutos 

largamente difundidos e sedimentados na generalidade dos ordenamentos 

jurídicos nacionais e que encontram agora nas parcerias um terreno fértil de 

redescoberta1078.  

 

Semelhante constatação torna pertinente que se interrogue em que 

medida não estaremos perante “vinho velho em garrafa com rótulo novo”, na 

expressão de Friedman. Porém, como adverte Mark Twain, “History does not 

repeat itself, but sometimes it rhymes”. 

 

Deste modo, dando como certo que nem tudo é necessariamente novo, 

destaca-se a existência de elementos inovadores de carácter substantivo com 

implicações nos domínios das finanças públicas e do financiamento de 

projectos públicos, no papel do sector privado na participação do respectivo 

financiamento e gestão, bem como no modelo de partilha de riscos entre os 

dois parceiros, aspectos que emprestam à abordagem PPP um cunho 

definitivamente singular, distinguindo-a de outras afins1079.  

 

Desde logo, o principal elemento de inovação reside na adopção e 

vulgarização do modelo DBFO, em que o sector público, através de uma 

contratação global, adquire ao privado serviços instrumentais e acessórios, 

incluindo a construção de bens infraestruturais, com contrapartida em 

pagamentos públicos periódicos e regulares a título da disponibilidade, logo 

sem a utilização do princípio do utilizador-pagador, transformando despesas de 

                                                 
1077 Como defende Paul Lignières, Partenariats Public-Privés, 1ªed., ob. cit., pp. 23 e 33 e ss,, o universo 
PPP abrange um leque diversificado de figurinos contratuais e institucionais com recurso às capacidades 
do sector privado, como os contratos de concessão e as empresas mistas, que encontram agora nas 
parcerias uma oportunidade de renascimento. 
1078 Conhecidas desde a antiguidade clássica, as concessões tiveram com o Estado mínimo o período de 
ouro, então inteiramente associadas à construção das grandes infraestruturas públicas, traduzindo uma 
forma privilegiada de colaboração entre os sectores público e privado, não havendo sido ignoradas 
durante o período da máxima força de intervenção pública, durante o qual os particulares foram 
chamados a uma oparticipação na execução de tarefas estaduais periféricas de “policy implementation”. 
Sobre o papel da concessão e a sua articulação com as PPP’s, ver infra Cap. XII. 
1079 Cf., Sir Andrew Foster, Learning the Lessons of PPP’s, in: Public and Private: Partners in the Public 
Interest, The Smith Institute, London, Paul Hackett, 2007, pp. 10 e ss. 



 322

capital iniciais em pagamentos públicos diferidos ao longo do contrato1080 Nesta 

medida, ao suscitar uma verdadeira revolução no regime clássico da 

concessão, a abordagem PPP veio promover uma metamorfose do instituto 

concessório.  

 

Daí que, mais do que uma mera revisitação, a moderna utilização da 

concessão com um “rosto novo”, que opera num contexto comunitário e 

nacional marcado por processos de liberalização e privatização em que o 

Estado e a UE desempenham tarefas de regulação, ao dar cobertura a 

parcerias entre os sectores público e privado assentes na colaboração de 

várias entidades no quadro de um dinamismo contratual assinalável, bem como 

em esquemas de financiamento de grande complexidade, não possa deixar de 

questionar os quadros dogmáticos tradicionais.  

 

Outro aspecto inovador advém da utilização das técnicas do “project 

finance” e da captação de fundos nos mercados de capitais para assegurar os 

meios de financiamento indispensáveis à construção dos activos envolvidos no 

âmbito da parceria, de que decorre uma estrutura de incentivos favoráveis à 

gestão eficiente durante a vida do projecto10811082. 

 

Também a cultura de parceria prosseguida pela indústria da construção e 

as práticas vulgarizadas para confinar as disputas e agilizar a respectiva 

resolução, ao diminuírem o grau de litígio representam uma importante nota de 

                                                 
1080 Como reconhecem Darrin Grimsey e Mervyn K. Lewis, Public Private Partnerships, ob. cit., pp. 60 e 
ss., trata-se de um quadro que se prende com o modelo típico de partilha de risco entre ambos os 
parceiros e o elemento F do acrónimo DBFO, ou seja, o envolvimento do sector privado no financiamento 
prévio da parceria e, em particular, com a manutenção da assunção do risco de capital por parte do 
parceiro privado no referente aos capitais próprios necessários para estabelecer e viabilizar a entidade de 
fim específico responsável pelo objecto da parceria. Se olharmos as experiências internacionais, 
constata-se que, no Reino Unido, a PFI, que teve no contrato o instrumento jurídico privilegiado regido 
pela “common law”, dispensou alterações legislativas significativas para acolher a respectiva mecânica, 
como regista o IPPR, “PFI and financing”, Building Better Partnerships, The Final Report of the 
Commission on Public Private Partnerships, London, Emphasis, 2001, p. 65. Em França, a contratação 
global com pagamentos públicos diferidos requereu a criação de um tipo contratual novo, sem paralelo 
em termos de direito comparado, tendo o “contrat de partenariat public-privé”, surgido em 2004, vindo 
completar os institutos jurídicos clássicos, preenchendo o espaço entre a contratação pública tradicional e 
a delegação de serviço público.  
1081 Entre outros, Anne-Marie Toledo e Paul Lignières, Le Financement de Projet, ob. cit., pp. 4 e ss.; Ivan 
Benichou e D. Corcha, Le financement de projet – Project Finance, Paris, Ed. Eska, 1996, pp.25 e ss.; 
Stefano Gatti, Project Finance in Theory and Practice, ob. cit., pp. 236 e ss. 
1082 Cf., K.Christianse, Life Cycle Assessement – principles and framework, in: History of Life Cycle 
Assessement as a management tool, Economics, London, Routledge, 1999. 
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novidade atribuída à abordagem PPP, que privilegia uma forma distinta de 

relacionamento público-privado para a prossecução de fins públicos1083.  

 

Uma outra linha de inovação, derivada da tendência evolutiva da figura da 

PFI para a PPP, assimila as parcerias a um conceito-chapéu que dá cobertura 

a formas diversas de associação e cooperação entre as esferas pública e 

privada1084, desde que inspiradas por um núcleo particular de objectivos e 

características, com a finalidade geral de proporcionarem a satisfação de 

necessidades colectivas sob a forma de projectos e programas de 

desenvolvimento infraestrutural e modernização da prestação de serviços 

públicos10851086. 

                                                 
1083 Como defende D. North, Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1990, pp. 37 e ss., trata-se de uma forma que promove a mudança das 
regras-do-jogo mediante a passagem da contratação pública tradicional, assente na conflitualidade 
inerente ao binómio comprador-fornecedor, para um patamar mais exigente e estruturado numa 
perspectiva de convivência e cooperação continuada na lógica do interesse público, sem perder de vista 
os diferentes papéis e as expectativas naturais dos parceiros associados. Neste sentido, Georges Fassio, 
Partenariats industriels, réalités et fables à travers les relations d’approvisionnement, in: Gestion 2000 : 
Manag. Prospective, vol. 17, nº 2, 2000, pp. 89 e ss. 
1084 Esta a posição da Comissão europeia, Guidelines for Successful Public-Private Partnerships, ob. cit.: 
“”PPP arrangements come in many forms and are still an evolving concept which must be adapted to the 
individual needs and characteristics of each project and project partners”.  
1085 Como defende a PwC, Partnering in practice. New approaches to PPP delivery, London, 2004, “Since 
the 1980’s the role the private sector in the provision of public services and infrastructure had continued to 
grow and develop. As they have developed, the scope of public-private transactions has changed in a 
number of ways. In so doing, transactions have often drawn on terms and conditions from pre-existing 
contract forms to widen the scope of the two sectors’ involvement. Thus early contracting out experience 
informed the service provisions of PFI. It also contributed to the growth of process outsourcing as the 
supply of equipment evolved to include the business processes served by that equipment. Privatised 
industry regulation has provided the basis for gain share and pricing provisions in PPP”. Assim, em 
praticamente uma década, as PPP’s deixaram de ser assimiladas apenas a uma forma alternativa de 
contratação pública tendo em vista a realização de projectos e recorrendo, em particular, ao “project 
finance” no âmbito dos instrumentos contratuais aplicáveis, para passarem ainda a abranger tanto um 
leque de arranjos contratuais e institucionais, compreendendo “joint ventures” e modelos híbridos que 
combinam elementos de parcerias contratuais e institucionais, como relações de cooperação mais vastas, 
que podem ir do desenvolvimento de um mero projecto, como o “partnering” e as parcerias estratégicas, 
até esquemas que têm por objectivo a geração de receitas adicionais para o erário público, 
nomeadamente, a exploração comercial conjunta de elementos do património público. No mesmo sentido, 
R. B. Hellard.Project Partnering Principle and Practice, London, Thomas Telford, 1995; R A.Wilson, A. D. 
Songer e J. Dickmann, Partnering: More than a Workshop, a Catalyst for Change. JME nº 40, 1995, pp. 76 
e ss.; J. Allen, K. Chi, K. Devlin, M. Fall, H. Hartry e W. Masterman, The Private Sector in State Service 
Delivery. Examples of Innovative Practice, Washington. DC, The Council of State Government and the 
Urban Institute Press,1997, pp. 57 e ss.; J. Bennett e Iossa, Building and managing facilities for public 
services, Working Paper, University of Bristol, 2004. 
1086 No Reino Unido, o Estudo Building Better Partnerships de 2001, ob. cit., pp. 40 e ss., identifica o 
espectro da relações público-privadas em curso, traduzindo um grau variado de partilha de risco, e 
distingue entre estruturas contratuais e estruturas não contratuais, havendo estabelecido: de índole 
contratual, esquemas de PFI ligados à construção e operação de novos activos infraestruturais (DBFO); 
contratos de fornecimento de serviços de longo prazo, tendo em vista a prestação de um ou mais 
serviços, incluindo a gestão de activos infraestruturais existentes, sem compreenderem a construção de 
novos activos; esquemas do tipo “wider market”, em que um parceiro privado é seleccionado para, 
mediante contratação, explorar comercialmente activos do sector público e partilhar com o parceiro 
público os correspondentes ganhos. De natureza não contratual, elenca “joint-ventures”, através da 
criação de empresas mistas para prosseguir projectos de utilidade pública; parcerias estratégicas, 
assumindo formas variadas por conjugação de iniciativas públicas centrais e locais em cooperação com o 



 324

Caracterizadora é também a dimensão multi-sectorial das PPP’s1087, cuja 

aplicabilidade à montagem de projectos públicos passou a tornar-se 

praticamente transversal a todos os domínios da acção governativa, trate-se de 

Estados centralizados ou descentralizados1088. Uma situação que resulta de 

factores em que sobressaem o reconhecimento das vantagens das PPP em 

termos de ganhos de valor para o erário público, a concretização e o 

alargamento das áreas de desvinculação do Estado, a aquisição gradual de 

capacidades e experiência pelo sector público para lidar com a complexidade 

jurídica e financeira deste tipo de montagens, bem como a aceitação social que 

a abordagem tem vindo genericamente a merecer. 

 

Em termos históricos recentes, as PPP’s foram introduzidas, em primeira 

linha e a um ritmo diferenciado, em projectos e serviços de natureza 

infraestrutural com maior apetência para utilizarem os mercados na respectiva 

provisão e captarem o envolvimento do sector privado no correspondente 

financiamento prévio, exploração e gestão, distinguindo as prioridades políticas 

de investimento público mais marcantes em função do nível de 

desenvolvimento dos países1089. 

 

Posteriormente, as autoridades, seguindo o exemplo do Reino Unido, 

começaram a ampliar de forma gradativa, mas firme, o campo de aplicação das 

PPP’s aos sectores socio-infraestruturais, entrando ainda em áreas de 
soberania, uma vez acauteladas as devidas limitações constitucionais10901091. 

                                                                                                                                               
sector privado, designadamente, consórcios, visando a captação de fundos para suportar intervenções 
em determinadas áreas, como a regeneração urbana. 
1087 Cf., Paul Lignières, Partenariats Public-Privés, 2ª ed., ob. cit., pp.13 e ss. 
1088 Uma situação que resulta, segundo, Adrian Ries, Is the PPP model applicable across sectors?, EIB 
Papers, vol.10, nº 2, 2005, pp. 11 e ss., de factores em que sobressaem o reconhecimento das vantagens 
das PPP’s em termos de ganho de valor para o erário público, a concretização e o alargamento das áreas 
de desvinculação do Estado, a aquisição gradual de capacidades e de experiência pelo sector público 
para lidar com a complexidade jurídica e financeira deste tipo de montagens, bem como a aceitação 
social que a abordagem tem vindo genericamente a merecer. 
1089 Como assinala o BM, World Development Report, 1994, as infraestruturas económicas abrangem os 
serviços públicos de interesse económico geral como as denominadas “public utilities” (energia, gás, 
telecomunicações, abastecimento de água e saneamento, recolha e tratamento de lixos), as obras 
públicas (estradas, pontes, túneis e empreendimentos hídricos) e todo o vasto sector dos transportes 
(vias férreas, transporte urbano e interurbanas, portos e aeroportos, vias navegáveis), sendo o respectivo 
grau de “mercabilidade” analisado de acordo com vários parâmetros (potencial de concorrência, 
características económicas do bem ou serviço, potencial de recuperação de custos através de cobrança 
aos utilizadores, obrigações de serviço público e externalidades ambientais). 
1090 Nos anos 90, o Reino Unido foi também um país pioneiro no alargamento da abordagem PPP aos 
sectores socio-infraestruturais, saúde e ensino, e a áreas da soberania, justiça, defesa e segurança, 
através do modelo DBFO em ligação com pagamentos pela disponibilidade, prosseguindo hoje em dia 
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De referir igualmente que, no início do presente século, as TIC’s passaram 

a constituir “les leviers des nouveaux PPP’s”1092. Trata-se de sectores 

dinâmicos que hoje em dia alimentam perspectivas de crescimento 

vigoroso1093, reflectido quer em matéria de investimento, quer de mercado, 

ocupando os respectivos projectos um confortável e estimulante quarto lugar à 

escala europeia, sendo expectável a sua consolidação10941095.  

 

Por fim, à actualidade, ao género evolutivo e ao carácter pluri-sectorial 

associa-se ainda a dimensão mundial, que se consubstancia em dois vectores: 

por um lado, no acolhimento deste instrumento por um número crescente de 

países em todos os Continentes, independentemente do regime político, nível 

de desenvolvimento e sistema legal1096, que concorre de forma poderosa para 

                                                                                                                                               
vastos programas PPP nestes domínios. Na saúde, para além dos projectos hospitalares em modelo PPP 
avulta ainda o Programa LIFT para os cuidados primários; na educação, está em curso um amplo 
programa de investimentos em escolas, designado “Schools for the Future”; na Justiça, o panorama no 
sector prisional foi significativamente transformado com a entrada em funcionamento das primeiras 
prisões em regime PPP; na defesa e segurança interna, a abordagem foi não só empregue no 
reequipamento militar, em especial, na força aérea, mas também no treino em modelos de simulação. A 
este propósito, Stuart Whitfield, PPP’s in the Education Market, in: Public and Private: Partners in Public 
Interest, The Smith Institute, London, Paul Hackett, 2007, pp. 26 e ss.; Adrian Bull, Partnership working for 
the Nation’s Health, in: Public and Private: Partners in the Public Interest, The Smith Institute, London, 
Paul Hackett, 2007, pp. 32 e ss. Trata-se de exemplos largamente difundidos ao nível de outros países, 
como a França, Alemanha, Espanha e Canadá. 
1091 Em França, a introdução das PPP’s nos sectores sociais e de soberania não se fez sem alguma 
agitação social, como refere Paul Lignières, Le Partenariat Public-Privé. Un Nouveau Contrat pour 
Réformer l’État, in: Mélanges en l’Honneur de Michel Guibal, ob. cit., pp. 575 e ss., tendo correspondido 
inicialmente a um mecanismo de vocação subsidiária e levado o Conselho Constitucional a confirmar a 
sua justificação com base em argumentos de urgência ou exigências técnicas, funcionais ou económicas 
dos equipamentos ou dos serviços.  
1092 Como refere Michel Lafitte, Les Partenariats Public-Privé, ob. cit., pp.87, 94 e 107 e ss., “Ces champs 
d’innovation, dont les effets perceptibles sont encore en devenir, correspondent à une nouvelle économie 
basée sur la connaissance, équivalente par ses impacts aux précédentes révolutions industrielles que 
nous avons connues aux États Unis d’Amérique et en Europe occidentale aux XIX ème et XX ème 
siècles“. Também a OCDE, STI Rev. nº 23, numéro spécial : Les Partenariats public-privé en science et 
technologie, defende que “Les partenariats public-privé font partie intégrante du nouveau paradigme de la 
politique technologie qui se caractérise par des activités menées en coopération avec le secteur privé ... 
Les pouvoirs publics ont une double raison d’encourager les partenariats dans le contexte de la politique 
de j’innovation et de la technologie : les défaillances du marché qui conduisent à un sous-investissement 
en R&D et accroître l’efficience de l’aide publique“. Neste sentido, F. G. Aspen, B. C. Benicewicz e J. R. 
Laia, A new model for public-private partnerships, Technology in Society nº 5, 1994, pp. 389 e ss.  
1093 Cf., OCDE, Technologies de l’Information et des communications – Perspectives des technologies de 
l’Information de l’OCDE, 2006. Uma realidade confirmada tanto ao nível dos países membros, como no 
resto do mundo. 
1094 A este propósito, Joseph E. Stieglitz e Scott J. Wallsten, Public-Private Technology Partnerships, in : 
Public Private Policy Partnerships, London, The MIT Press, 2000, pp. 37 e ss.; Thierry Bretton, Les 
téléservices en France et dans le monde, Quels marchés pour les autoroutes de l’information, Collection 
Rapports officiels, La Documentation Française, 1994; Les Partenariats public-privé pour la recherche et 
l’innovation. Une évaluation française, OCDE, 2003; Sharon S. Daves, Share the Risks, Share the 
Benefits: Partnerships for IT Innovation in Government, A Administração Pública no limiar do Século XXI: 
os grandes desafios, Lisboa, 15 e 16 de Junho de 1999, Centro de Congressos de Lisboa, 2001, pp.121 e 
ss. 
1095 Cf., Michel Lafitte, Les Partenariats Public-Privé ob. cit., pp  50 e ss. 
1096 Esta existência “World wide“ da abordagem PPP é assinalada, v. g., por Darrin Grimsey, Public 
Private Partnerships, ob. cit., pp.3 e ss.; E. R. Yescombe, Public-Private Partnerships, ob. cit., 29 e ss.; 
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conferir à abordagem PPP uma abrangência de cunho inequivocamente 

transversal, proporcionando também uma grande riqueza de modelos de 

concretização1097; e, por outro, na respectiva adopção por um vasto e 

diversificado leque de Organizações Internacionais, empenhadas no fomento 

de uma matriz comum, quer do ponto de vista conceptual, quer nos planos 

jurídico e de boas práticas10981099. 

 

2. A Identidade das Parcerias Público-Privadas 
 

2.1. A Ausência de um Conceito Jurídico  
 

As PPP’s, ainda que amplamente difundidas a nível mundial, não têm 

expressão em um conceito jurídico, seja no plano dos Estados, seja das 

Organizações Internacionais, sobretudo uma vez afastada a pretensão inicial 

da Comissão europeia de formular uma noção de direito comunitário1100.  

 

Aliás, segundo alguma Doutrina, as PPP’s não constituem sequer um 

objecto de direito, antes um modo de realizar projectos1101, uma posição que 

não acompanhamos visto que, para nós, as parcerias convocam de forma 

                                                                                                                                               
Patrick Diamond, A European Perspective, in: Public and Private: Partners in the Public Interest, The 
Smith Institute, London. Paul Hackett, 2007, pp.70 e ss. 
1097 Cf., Stephen Beatty, Public-Private Partnerships around the world, Canadian Forum on Public 
Procurement, St John’s, Newfoundland, October, 2001. 
1098 Cf., H. Goldsmith e Mateu Turró, El papel de las instituciones internacionales en el desarrollo de las 
asociaciones púlico-privadas, ob. cit.. 
1099 Desde a segunda metade dos anos noventa, como assinala Paul Lignières, Partenariats Public-
Privés, ob. cit., 2ªed., pp.7 e ss., que se assiste à adopção e validação das PPP’s por organizações 
internacionais, quer de integração económica, nomeadamente, a UE, quer de cooperação 
intergovernamental de âmbito multilateral, entre as quais a ONU, o BM e o FMI, a OCDE, e regional, 
como o BERD, o BIAD e o BAC, que, além do incentivo aos Estados membros para o lançamento de 
projectos de investimento em modelo PPP e da utilização directa para a concretização de objectivos e 
iniciativas próprias, têm procurado ainda contribuir para a respectiva credibilização internacional mediante 
a criação de molduras legais-tipo e a definição de regras de boa governação, visando assegurar a 
proliferação de parcerias correctas e eficazes. 
1100 Foi da Comissão europeia o propósito de criar um conceito comum de PPP, a fim de assegurar a 
compatibilização dos modelos de parceria nacionais com as regras do mercado interno. Um objectivo que 
veio a ser abandonado, substituído pela descrição da figura como resulta do Livro Verde sobre As 
Parcerias Público-Privadas e o Direito Comunitário em Matéria de Contratos Públicos e Concessões, ob. 
cit. 
1101 Cf., Paul Lignières Partenariats Public-Privés, 2ª ed., ob. cit., p. XIII. “Le partenariat public-privé n’est 
pas une discipline juridique et ne doit le devenir. C’est un sujet pratique : il s’agit de réaliser des projets“. 
(sublinhado nosso). Uma posição na linha do Panel britânico, em que a PFI tinha por lema “make deals, 
not rules”. 
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inequívoca uma abordagem de direito da economia1102, para cuja reafirmação e 

revalorização têm, aliás, contribuído activamente1103.  

 

Por esta razão também não podemos sufragar a tese de sujeição das 

PPP’s ao “droit des affaires” avançada por alguma Doutrina1104, porquanto 

demasiado restritiva, visto este ramo do Direito debruçar-se tão só sobre o 

estudo da actividade negocial das empresas, proporcionando uma visão 

estritamente microeconómica.  

 

Por fim, ao emergirem da necessidade de redimensionar o Estado e 

aumentar a participação dos agentes privados na governação pública, 

permitirem a manutenção, porventura mesmo, o aumento do investimento 

público, no respeito dos limites do endividamento público, e implicaram, em 

uma larga maioria, o dispêndio de fundos públicos, as PPP’s requerem ainda 

uma atenção especial da disciplina finanças públicas e direito financeiro. 

 

Pelo recorte, é indesmentível o contributo, quiçá o incentivo, que as 

parcerias têm emprestado à redefinição das fronteiras clássicas entre o Direito 

                                                 
1102 Direito da Economia que entendemos, na linha de António L. Sousa Franco, Noções de Direito da 
Economia, ob. cit., p. 48, como o “ramo normativo do direito que disciplina, segundo princípios específicos 
e autónomos, a organização e a actividade económica. No mesmo sentido, António Menezes Cordeiro, 
Direito da Economia, ob. cit., pp. 8 e ss., que encara o direito da economia como um sistema resultante 
da ordenação de normas e princípios jurídicos, em função da organização e direcção económicas; 
Eduardo Paz Ferreira, Direito da Economia, ob. cit., pp. 24 e ss., para quem o direito da economia 
corresponde a um conjunto de normas jurídicas ao serviço de uma mesma finalidade organizativa da 
actividade económica. Também António Carlos Santos, Maria Eduarda Gonçalves e Maria Manuel Leitão 
Marques, Direito Económico, ob. cit., pp. 17 e ss., que, sem se afastarem do núcleo essencial desta 
abordagem, procuram incorporar na própria definição os resultados da evolução para uma sociedade em 
que o Estado não goza do exclusivo da disciplina da actividade económica, tendo então o direito da 
economia como objecto “o estudo da ordenação jurídica específica da organização e direcção da 
actividade económica pelos poderes públicos e (ou) pelos poderes privados, quando dotados de 
capacidade de editar ou contribuir para a edição de regras com carácter geral, vinculativas dos agentes 
económicos”. Uma definição que vem de encontro à tese professada por Champaud, Contribution à la 
Définition du Droit Économique, ob. cit., pp.215 e ss., segundo a qual o direito da economia era uma 
ordem jurídica que respondia às necessidades de uma civilização ainda em vias de transformação, o que 
lhe tornava possível a definição como o “direito da organização e do desenvolvidamente económico, quer 
eles resultassem do Estado, quer da iniciativa privada ou da concertação de um e de outra”. 
1103 A este propósito permitimo-nos remeter para a Introdução a esta dissertação. 
1104 Como preconiza Jean-Bernard Auby, prefácio a Partenariats Public-Privés, de Paul Lignières, 2ª ed., 
ob. cit., p. XI. Uma posição que recusamos pelo carácter muito mais restrito do “droit des affaires” em 
relação ao direito económico geral, uma vez que, como diz Manuel Afonso Vaz, Direito Económico, ob. 
cit., p. 21, se debruça apenas sobre o estudo da actividade negocial das empresas, dentro de uma visão 
macroeconómica, ignorando as questões macroeconómicas ligadas ao estatuto jurídico da actividade 
económica. É a visão eminentemente utilitarista de que fala Mota Pinto, Direito Público da Economia 
(Lições), Coimbra, 1981, p.9, orientada para dar resposta unicamente a necessidades de ordem prática. 
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Público e o Direito Privado1105 e à renovação do primeiro ramo, submetendo-o 

a uma abordagem funcionalista.  

 

Por outro lado, é igualmente patente a aceleração que vêm imprimindo 

seja à reforma da Administração pública, no sentido da libertação do Estado do 

colete de forças público em que se havia espartilhado e da consolidação da 

fuga necessária e aparentemente imparável para uma flexibilidade e agilidade 

privadas de organização e actuação11061107, seja à revisão do regime dos 

contratos públicos, em resposta tanto às exigências ditadas pela globalização 

dos mercados e pela diluição das fronteiras dos Estados, com repercussão no 

carácter internacionalizado das relações contratuais públicas, como aos novos 

desafios tecnológicos e à matriz civilizacional do presente século1108. 

                                                 
1105 Neste sentido, Jean-Bernard Auby, prefácio a Partenariats Public-Privés, de Paul Lignières, 2ª ed., ob. 
cit., p. XI; Eduardo Paz Ferreira, Ensinar Finanças Públicas numa Faculdade de Direito, ob. cit., p. 241; 
Gavin Drewry, Public-Private partnerships: rethinking the boundary between public and private law, in: 
Public-Private Partnerships.Theory and practice in international perspective, London-NewYork, Routledge, 
2000, pp.57 e ss. 
1106 Cf., Maria João Estorninho, Fuga para o Direito Privado, ob. cit,, pp. 91 e ss.; Sebastián Martin-
Retortillo, Sentido y Formas de la Privatización de la Administración Pública, in: Os caminhos da 
Privatização da Administração Pública, IV Colóquio Luso-Espanhol de Direito Administrativo, Studia 
Iuridica, Colloquia – 7, Universidade de Coimbra, ob. cit., pp. 19 e ss.; Paul Craig, The Contract State: 
Administrative Law Revisited, in: La Contractualisation dans le secteur public des pays industrialisés 
depuis 1980, Paris, L’Harmattan, 1999, pp. 67 e ss.; Paulo Otero, Vinculação e Liberdade de 
Conformação Jurídica do Sector Empresarial do Estado, Coimbra, Coimbra Editora, 1998, pp. 263 e ss.; 
Carlos Moreno, O Sistema Nacional de Controlo Financeiro Lisboa, ob. cit., pp. 25 e ss. 
1107 Embora não seja nosso propósito discorrer sobre “a fuga para o privado”, isto é, sobre as situações 
em que a Administração pública adopta as formas de organização e/ou de actuação jurídico-privadas, 
perfilhamos com Maria João Estorninho, A Fuga para o Direito Privado, ob. cit., p. 361, o entendimento de 
que, continuando por resolver a questão problemática da conjugação do Direito Privado e do Direito 
Público, logo, de saber quais os princípios jurídico-públicos a que a Administração deve estar sujeita na 
sua actuação jurídico-privada, é preciso procurar uma solução de equilíbrio. E para esse exercício de 
renovação do direito público é sensível o contributo das PPP’s, como defende Jean-Bernard Auby, 
prefácio a Partenariats Public-Privés, de Paul Lignières, ob. cit., p.XI, ao requerem que o legislador encare 
o Direito Administrativo não na perspectiva tradicional, sob a óptica do Estado, antes na visão da 
sociedade. De facto, as PPP’s, pelos contornos dominantes, fundados essencialmente na via contratual, 
parece pretenderem marcar presença de forma estratégica no longo e turbulento percurso de afirmação 
do contrato nas relações entre o Estado e os particulares. Deste modo está-se perante uma situação em 
que, após a falência das concepções artificiosas que contestaram a possibilidade de fusão dos universos 
público e privado em torno de um acordo de vontades susceptível de constituir uma fonte de direitos e 
obrigações recíprocos, teses acarinhadas por Otto Mayer e Fleiner, na Alemanha, e por Zanobini, em 
Itália, e cujo carácter imaginativo foi posto em evidência pelo desenvolvimento crescente de formas de 
cooperação entre entidades públicas e privadas conduzindo ao nascimento do acto administrativo e à 
atracção do contrato para a esfera pública, como assinala Paz Ferreira, Da Dívida Pública e das 
Garantias dos Credores do Estado, ob. cit., p. 318, na actualidade torna manifesta a plena e 
descomprometida absorção da via contratual pelo sector público, privilegiando os processos privatísticos. 
1108 São os desafios que enfrenta o Direito dos Contratos Públicos num contexto de redefinição do papel e 
das funções do Estado, de que fala Maria João Estorninho, Direito Europeu dos Contratos Públicos, ob. 
cit., pp. 7 e ss., de novos contratos públicos em que se acomodam montagens complexas e são a base 
privilegiada de PPP’s. Por outro lado, às preocupações tradicionais de natureza legislativa acrescem 
outras decorrentes da evolução tecnológica e da matriz civilizacional do século XXI, nomeadamente, a e-
contratação pública, pela necessidade de prevenir, entre outros, os riscos de quebra de sigilo ou a prática 
de crimes informáticos que envolvem a utilização dos novos meios, bem como a “contratação pública 
verde”, mediante a consagração no regime jurídico dos contratos públicos de preocupações de carácter 
ambiental ou social. 
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Contudo, importa reconhecer, na linha do FMI1109, que as PPP’s 

correspondem a um conceito polissémico, não existindo uma posição 

consensual e estabilizada sobre o que na verdade constitui, ou não, uma 

parceria. Dir-se-ia até que a evidência intuitiva não facilita a tarefa, havendo 

mesmo quem advogue, na esteira do pioneirismo de Neil Kinnock1110 e, mais 

recentemente, do BEI1111, que a abordagem PPP, para não perder o carácter 

inovador e dinâmico, não deve ser reconduzida a uma noção precisa, de 

consequências inegavelmente limitadoras.  

 

Demais, é também manifesto que, perante as novas modalidades mais 

avançadas de colaboração entre os dois universos, como as que continuam a 

manifesta-se no domínio das TIC’s, que pode ser prematuro estabelecer uma 

fronteira “inatural” para delimitar “o que está dentro” e “o que está fora” de uma 

parceria1112. 

 

Mas a existência de uma multiplicidade de definições, além de haver 

deixado já patente o carácter multifacetado e polivalente do fenómeno, vem 

reforçar ainda a necessidade de a abordagem PPP se centrar em certos 

objectivos e características-chave1113, sob pena de cairmos em generalizações 

sem conclusões à vista ou, então, na enumeração e descrição de um elenco 

diversificado de casos de estudo, tornando inglório qualquer busca de uma 

construção dogmática1114. 

                                                 
1109 Cf., Teresa Ter-Minassian, Public-Private Partnerships, IMF, 12 March 2004, ob. cit. No mesmo 
sentido, Stephen H. Linder, Coming to Terms with the Public-Private Partnership. A Grammar of Multiple 
Meanings, in: Public-Private Policy Partnerships, ob.cit., pp. 19 e ss.; OECD, Public-Private Partnerships 
in Pursuit of Risk Sharing and Value for Money, 2008, pp. 15 e ss. 
1110 Este o propósito de Neil Kinmock e do Grupo de Alto Nível, no quadro da recomendação à Comissão 
para que abandonasse o propósito de uma definição europeia de PPP, quando advertiram, logo então, 
para a inconveniência de limitar a definição de PPP. 
1111 Mais recentemente, e no mesmo sentido, o BEI, Le Rôle e la Bei dans les Partenariats Public-Privés 
(PPP), ob. cit., reputou de positiva a ausência de um conceito europeu, apontando a grande diversidade 
de práticas desenvolvidas sob a designação de PPP: “it is therefore unlikely, and not necessarily desirable 
that all such forms of private sector participation should be reduced to one corporate or legal template”. 
1112Cf., N. Deakin, True partnership: A Word urgently needs clearer definition, New Statesman, 20 June 
1997, pp. 15 e ss. 
1113 Cf., IPPR, Building Better Partnerships. The Final Report of the Commission on Public Private 
Partnerships, London, Emphasis, 2001, pp. 39 e ss. Vieram já igualmente a terreiro sobre esta questão, A. 
Wolfe, Public and private: in theory and practice. Some implications of an uncertain boundary, in: Public 
and private in thought and practice. Perspectives on a grand dichotomy, Chicago, The University of 
Chicago Press, 1997, pp. 182 e ss.; A Rodal e D. Wright, A dossier on partnerships, Optimum, JPSM nº 
24, 1997, pp. 1 e ss. 
1114 Cf., Ronald W. McQuaid, The Theory of partnership, in: Public-Private Partnership – Theory and 
practice in international perspectives, London-New York, Rountledge, 2000, pp. 9 e ss. 
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Um cenário em que o primeiro e mais decisivo passo no sentido da 

clarificação do alcance das parcerias reside na distinção entre uma acepção 

stricto sensu e uma perspectiva lato sensu1115: a primeira, firmada 

essencialmente nas formas de envolvimento do sector privado no desempenho 

de funções públicas e na realização de projectos e prestação de serviços 

públicos com uma eficácia acrescida, fruto da disponibilização quer dos 

respectivos conhecimentos técnicos e de gestão, quer da capacidade 

financeira; e, a segunda, que, sob a capa de PPP, além de abranger todas as 

formas de colaboração entre as autoridades públicas e as empresas privadas, 

cobre ainda as situações em que o Estado apoia e incentiva as empresas 

privadas por diversas formas e meios. 

 

E embora a abordagem PPP apresente uma grande versatilidade em 

termos de aplicações práticas, o senso comum é manifestamente mais 

favorável a ancorar o conceito na leitura stricto sensu, que é, aliás, um campo 

já de si muito largo.  

 

Quanto a nós, que perfilhamos a leitura em sentido estrito, entendemos 

que cumpre encarar as parcerias como a base lógica e fulcral de uma 

associação duradoura com o sector privado, perspectivada enquanto um 

instrumento financeiro materializável sob diferentes formas contratuais e 

institucionais, mediante a utilização das formas legais oferecidas pelos 

ordenamentos jurídicos nacionais1116, em que o sector público, em articulação 

com o sector privado, pretende assegurar a provisão de bens infraestruturais 

                                                 
1115 Cf., Paul Lignières, Partenariats Public-Privés, 2ªed., ob.cit., p.2; Alfredo de Sousa, As Parcerias 
Público-Privadas e o Desenvolvimento, ob. cit.  
1116 Segundo o HMTreasury TaskForce, Public Private Partnerships – The Government’s Approach”, 
London, 2000: “Public Private Partnerships bring public and private sectors together in long term 
partnership for mutual benefit. The PPP label covers a wide range of different types of partnership”. 
Também a Comissão europeia, nas Guidelines for Successful Public-Private-Partnerships, ob. cit., 
reconhece que “PPP arrangements come in many forms and are still an evolving concept which must be 
adapted to the individual needs and characteristics of each project and project partners” e no Livro verde 
de 2004 defende ser “Uma expressão que se refere, em geral, a formas de cooperação entre as 
autoridades públicas e as empresas privadas, tendo por objectivo assegurar o financiamento, a 
construção, a renovação, a gestão ou a manutenção de uma infraestrutura ou a prestação de um serviço”. 
Por seu turno, para o BEI, The EIB’s role in PPP, 2003,“Public Private Partnership “is a generic term for 
the relationships formed between the private sector and public bodies often with the aim of introducing 
private sector resources and/or expertise in order to help provide and deliver public sector assets and 
services. The term PPP is, thus, used to describe a wide variety of working arrangements forms of informal 
and strategic partnerships to design, built, finance and operate (DBFO) type service contracts and formal 
joint venture companies”. 
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de natureza económica e a prestação de serviços públicos, ora no contexto do 

desenvolvimento de novos projectos, ora na expansão e renovação de serviços 

existentes, mobilizando para tal as capacidades de financiamento e gestão 

privadas1117. 

 

Trata-se de uma óptica que encerra um verdadeiro repto à capacidade 

criadora dos Governos, funcionando qual farol de inovação e encerrando um 

desafio à respectiva concretização legislativa no respeito de um núcleo central 

de regras e princípios básicos que derivam dos objectivos e das características 

das PPP’s1118. 

 

Neste quadro, se não é viável, nem porventura desejável, formular uma 

definição precisa e comumente sufragada de PPP, reputamos não só possível, 

mas também altamente conveniente a captação do conjunto essencial de 

aspectos caracterizadores a partir da fisionomia das parcerias contratuais, em 

geral, e do seu figurino mais inovador, em especial: o formato de contratação 

global de serviços, associado a pagamentos públicos diferidos ao parceiro 

privado por parte da entidade pública contratante, de acordo com a 

disponibilidade e o desempenho da prestação de serviços devidamente 

especificados1119. 

 

Por conseguinte, mais do que porfiar na busca incessante de uma 

definição universal e estabilizada, impõe-se, ao invés, apurar até que ponto as 

parcerias podem representar um instrumento financeiro do sector público para 

o lançamento de projectos, focalizando a análise na identificação dos seus 

objectivos e atributos essenciais. 

 

Este, aliás, um dos principais contributos emergentes da caracterização 

enunciada pela Comissão europeia no Livro Verde sobre o Direito Comunitário 

                                                 
1117 Cf., Jeff Weintraube e Krishan Kumar, Public and Private in thought and practice: perspectives in a 
grand dichotomy, Chicago, University Chicago Press, 1997, pp. 16 e ss. 
1118 Cf., HMTreasury Taskforce, Partnerships for Prosperity, ob. cit., p.8; BEI, Le Rôle de la Bei dans les 
Partenariats Public-Privé, ob. cit., p. 3; A. J. Smith, Privatized Infrastructure. The Role of Government, ob. 
cit., pp. 222 e ss. 
1119 Para muitos Autores, esta configura a PPP típica. Mais popularizada no Reino Unido e em expansão 
internacional, não existe, porém, em todos os países. 
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em matéria de Contratos Públicos e Concessões1120, que corresponde a um 

desenho genericamente acolhido não só por Estados, mas também por 

Organizações Internacionais1121.  

 

Deste modo, o conceito PPP, que se encontra em evolução, há-de ser 

apreendido em parte pelos elementos caracterizadores, apesar de as parcerias 

serem susceptíveis de assumir uma gama diferenciada de modelos de 

concretização em conformidade com os objectivos visados e as necessidades 

de adaptação às condições especificas dos projectos e dos parceiros 

envolvidos. 
 

Neste contexto, as características, tal como os objectivos, constituam 

critérios seguros e essenciais de individualização da abordagem, bem como de 

destrinça em relação a outras formas de cooperação entre as esferas pública e 

privada. E, na ausência de um conceito único e universal de PPP, garantem o 

reconhecimento da respectiva identidade à escala mundial e a adopção 

progressiva pelos ordenamentos jurídicos nacionais. 

 

Daí que, no âmbito da reflexão desenvolvida sobre o fenómeno das 

PPP’s, designadamente em sede de contratos públicos e concessões, a 

Comissão europeia, após se haver pronunciado pela não formulação de um 

conceito comum, tenha avançado, em contraponto, com o enunciado de um 

corpo nuclear de características que representam uma referência obrigatória e 

evidenciam um núcleo-duro de atributos que merecem a adesão de Países e 

Organizações Internacionais1122, susceptíveis de serem complementados por 

outros elementos distintivos e característicos derivados das perspectivas em 

presença1123.  

                                                 
1120 Cf., COM (2004) 327 final, 30 de Abril de 2004. 
1121 A este propósito D. Hall, PPP’s: A Critique on the Green Paper, European Federation of Public 
Services, Greenwich, 2006, pp. 67 e ss. 
1122 Uma listagem de características que tem merecido não só a adesão de numerosos Estados e da 
generalidade das Organizações Internacionais, constituindo por isso uma base consensual de reflexão e 
enquadramento das práticas PPP, mas também o aplauso dos meios académicos. Entre outros, Paul 
Lignières, Partenariats Public-Privés, 2ª ed., ob., cit., pp. 396 e ss.; Sergio Massimilliano Sambri, Project 
Financing. La Finanza di Progetto per la Realizzazione di Opere Pubbliche, ob. cit., pp. 85 e ss.; Michel 
Lafitte, Les Partenariats Public-Privé, ob. cit., pp.17 e ss. 
1123 Uma posição igualmente perfilhada pelo FMI, Teresa Ter-Minassian, Public-Private Partnerships, 12 
de Março de 2004, ob. cit., p. 6. 
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2.2. As Características das Parcerias Público-Privadas no “Livro 
Verde” 

 
2.2.1. A Associação Duradoura entre os Parceiros Público e 

Privado  
 

Trata-se de uma característica que põe a tónica na duração da parceria, 

perspectivando o carácter duradouro, ou relativamente longo, da relação de 

cooperação entre os parceiros público e privado tendo em vista a realização e 

exploração de um empreendimento, ou de um conjunto relacionado de 

projectos. 
 

De facto, a abordagem PPP constitui um método adequado de 

financiamento de investimentos quando o projecto contém um conteúdo 

operacional significativo, abrangendo porventura a própria prestação do serviço 

final aos utilizadores, de modo que o envolvimento do sector privado tenha 

valor acrescentado na óptica pública não só no que concerne aos capitais 

mobilizados para o financiamento prévio do projecto, mas também, e em 

especial, na perspectiva dos ganhos de eficiência na prestação do serviço1124.  

 

Nesta linha, importa atentar que a lógica da montagem de uma parceria 

pressupõe um grau de transferência de risco para o parceiro privado, que vai 

além dos riscos normalmente associados à concepção e construção e às 

práticas tradicionais de contratação de empreendimento públicos1125. Por isso, 

o parceiro privado deve assumir também a responsabilidade e o risco no 

tocante à vertente operacional ou de exploração do projecto e, na medida do 

possível, ao nível da utilização1126. 

                                                 
1124 Cf., R. Horner, Public Private Partnerships, The Way Forward, Irish Banking Rev., Summer, 1999, pp. 
25 e ss. 
1125 Sobre o risco nos projectos em contratação pública tradicional, Ver nota 96 e a ampla aí bibliografia 
assinalada 
1126  Como reconhece Duncan Cartlidge, Public Private Partnerships in Construction, ob. cit., pp. 21 e ss., 
os projectos que em primeira instância são bons candidatos a parcerias tendem a aliar dois importantes 
requisitos: por um lado, serem do tipo capital-intensivo, implicando avultados montantes de investimento 
e, por conseguinte, de financiamento e, por outro, conterem componentes relevantes de serviço ou gestão 
operacional e exploração. Acresce ainda o facto de os projectos que combinam estes dois aspectos 
serem, em regra, de natureza infraestrutural e, desta forma, terem um ciclo de vida longo que pode 
mesmo ultrapassar o horizonte temporal da própria parceria. 
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Na determinação do período da parceria, cumpre dar uma atenção 

particular à necessidade de garantir o equilíbrio económico e financeiro do 

projecto num quadro de optimização da transferência e partilha de riscos1127. 

Por outro lado, a duração pode ser fixada pela entidade pública contratante na 

documentação concursal, ou estabelecida por comum acordo das partes, ou, 

ainda, ficar condicionada, em alguns projectos e sectores, pelo sistema de 

regulação vigente.1128  

 

Tendo presente que o tempo da parceria é necessariamente diferente 

consoante a combinação investimento-prestação do serviço seja função da 

vida útil dos bens infraestruturais envolvidos, do conteúdo do serviço a prestar, 

da respectiva variabilidade no tempo e das exigências de equilíbrio económico 

e financeiro da montagem, importa prevenir casos de duração excessiva, 

susceptíveis de serem censuráveis ou lesivos dos princípios da sã 

concorrência1129, de modo a não inibir, nem limitar as oportunidades de fazer 

funcionar os mecanismos de mercado, sem embargo de tomar em devida conta 

as exigências decorrentes quer da amortização dos investimentos, quer da 

remuneração do capital investido.  

 

Por outro lado, ao consubstanciar a prestação regular dos serviços 

previstos durante a duração da PPP, a definição deste parâmetro não há-de 

deixar de atender às mutações de contexto e respectivo grau de incerteza visto 

que, a longo prazo, as condições de partida e inicialmente previsíveis são 

passíveis de mutação, existindo limites para a adaptação da parceria às 

                                                 
1127 Segundo  o IGD,  Évaluation des contrats globaux de partenariat, La Gazette nº 2 – 14/1736, de 5 de 
Abril de 2004, importa ponderar um vasto conjunto de factores, como a cobertura dos encargos de 
exploração, o ressarcimento do serviço da dívida, a depreciação dos activos, a remuneração dos capitais 
privados investidos, o mecanismo de recuperação de custos e cobrança de receita, a suportabilidade 
social dos preços praticados (quando for caso disso), a satisfação de eventuais obrigações de serviço 
público e a incidência orçamental resultante do envolvimento financeiro do sector público. Neste sentido, 
Comissão europeia, Livro Verde de 2004, ob. cit., ponto nº 46; Paul Lignières, Partenariats Public-Privés, 
2ª ed., ob. cit., pp. 206 e ss. 
1128 Segundo Paul Lignières, Partenariats Public-Privés, 2ªed., ob. cit., pp. 203 e ss,, nas parcerias 
inseridas em sectores regulados que envolvam a prestação do serviço com cobrança aos utentes, o 
operador privado pode ficar sujeito a um mecanismo de regulação permanente dos preços praticados, 
tornando-se necessário, porventura, alongar a duração; pelo contrário, quando as parcerias praticarem 
preços regulados através do mercado e da concorrência, afigura-se conveniente, ou recomendável, 
reduzir a respectiva duração.  
1129 No quadro da UE, a Comissão europeia chama a atenção para a importância desta regra para 
garantir o respeito que devem merecer as regras e os princípios da concorrência e da liberdade de 
circulação, enquanto pilares fundamentais do mercado interno. 
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mudanças do contexto em permanente evolução nas suas variadas e 

complexas dimensões, como o enquadramento socioeconómico, o progresso 

tecnológico e, bem assim, as necessidades de interesse geral1130. 

 

2.2.2. O Recurso ao Financiamento Privado 
 

A opção PPP, que assenta na captação das capacidades de 

financiamento e gestão do sector privado, tende sempre a associar ambas as 

valências na proporção mais adequada para atingir os objectivos, sendo certo 

que a participação do financiamento privado nos investimentos e na exploração 

dos activos integrados na parceria constitui um vector incontornável1131. 

 
Deste modo, é cometida ao parceiro privado a responsabilidade da 

mobilização dos recursos financeiros necessários aos investimentos e à 

exploração dos activos integrados na parceria, assumindo tipicamente a forma 

de um financiamento prévio a ser ressarcido ao longo da vigência da parceria, 

podendo ser parcial e associar financiamentos públicos de diferente 

natureza11321133. 

 

De um modo geral, as soluções de financiamento envolvem diversos 

intervenientes e requerem montagens jurídico-financeiras complexas, sendo o 

financiamento privado estruturado em termos de uma combinação de capitais 

próprios, subscritos pelos promotores, e de capitais alheios, resultantes de 

financiamentos bancários contraídos, por norma, na modalidade de “project 

                                                 
1130 Também neste domínio o direito comunitário dos contratos públicos não se opõe à possibilidade de 
estas evoluções serem tomadas em conta, desde que respeitados os princípios da igualdade de 
tratamento em razão da nacionalidade e da transparência. 
1131 Cf., J. Zirtron, Are PPP Projects Working?, MPA, 21st Annual Conference Proceedings, Cranfield, 
2004.  
1132 Cf., Frédéric Marty, Sylvie Trosa e Arnaud Voisin, Les Partenariats Public-Privé, ob. cit., pp. pp. 40 e 
ss.: Duncan Cartlidge, Public Private Partnerships in Construction, ob. cit., pp, 10 e ss. 
1133 Como defende, R. B. Hellard, Project Partnering Principle and Practice, London, Thomas Telford, 
1995, pp. 65 e ss., para operar a prestação dos serviços previstos e assegurar a correspondente 
remuneração, o parceiro privado usufrui das receitas provenientes da cobrança de taxas ou tarifas aos 
utentes ou utilizadores, ou de pagamentos regulares e periódicos da Administração de acordo com um 
mecanismo de pagamento apropriado. Então, com base no fluxo esperado de receitas decorrente de uma 
ou outra via, os operadores privados têm a possibilidade de alavancar financiamentos no mercado para 
uma gama alargada de projectos públicos, em consonância com o perfil de risco inerente à operação. 
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finance”, ou, ainda, de empréstimos obrigacionistas, colocados junto dos 

mercados de capitais1134. 

 
O “mix” de financiamento de uma parceria pode incluir também 

contribuições públicas a vários títulos e sob diferentes formas, baseando-se a 

selecção do parceiro privado, por regra, na solução globalmente mais 

vantajosa, que comporta um menor envolvimento financeiro do lado público1135. 

 

2.2.3. O Envolvimento do Parceiro Privado nas várias Fases do 
Projecto 

 

Uma outra característica está ligada ao papel alargado e abrangente 

assumido pelo parceiro privado no âmbito da parceria numa lógica de 

contratação global, compreendendo a participação nas diferentes fases do ciclo 

de vida do projecto e a assunção de responsabilidades variadas numa 

perspectiva de optimização do risco e geração de sinergias em termos de 

“whole-life cycle” do propjecto1136, centrando-se o parceiro público na definição 

e no controlo dos objectivos de interesse público, das metas de qualidade dos 

serviços prestados e dos níveis de preços praticados1137. 

 

Neste contexto, é possível que as PPP’s assumam formatos diversos, 

aplicando uma arquitectura de “geometria variável” de acordo com os 

objectivos pretendidos em cada contexto, sendo passíveis de desenho e 

implementação mediante arranjos contratuais e institucionais que combinam 

diferentes amplitudes da prestação de serviços e a realização de 

                                                 
1134 Cf., Benjamin C. Esty e Irina L. Christov, Recent trends in project finance – A 5 year perspective, 
Project Finance International, Harvard Business School, 18 September 2002. 
1135 Cf., Renzo Baccolini e Dario Baldini, Il project finance in Italia, ob. cit., pp. 80 e ss. 
1136 Cf., K Christianse, Life Cycle Assessment – Principles and Framework. ob. cit., pp. 76 e ss.; Albert 
Ando e Franco Modigliani, The Life-Cycle Hypothesis of Saving Aggregate Implications and Tests, Am. Ec. 
Rev., vol. LIII, nº53, 1963, pp. 55 e ss.; S. Arrowsmith, Public Private Partnerships and the European 
Procurement Rules: EU Policies in Conflict, CMLR nº 2, 2000, pp. 70 e ss. 
1137A este propósito, Eduardo Paz Ferreira, Ensinar Finanças Públicas numa Faculdade de Direito, ob. cit., 
p 240; Gomes Canotilho, O Direito Constitucional passa; o Direito Administrativo passa também, ob. cit., 
p. 717, no sentido de “as tarefas públicas por privados não significarem sempre uma verdadeira retirada 
do Estado, mas tão-somente uma forma outra de prossecução de tarefas públicas”; Paul Lignières, 
Partenariats Public-Privé, 2ª ed., ob. cit., pp. 63 e ss. E, do mesmo Autor, Le Partenariat Public-Privé: un 
Nouveau Contrat pour Réformer l’État, in : Mélanges en l’Honneur du Professeur Michel Guibal, ob. cit.; 
Comissão europeia, Livro Verde de 2004, ob. cit., ponto nº 2. 
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investimentos, a duração, os mecanismos de remuneração e pagamento, a 

titularidade e a reversibilidade dos activos. 

 

Em termos predominantes, uma parceria visa a prestação, sob controlo 

público, de um serviço final ao utente, ou de um serviço intermédio requerido 

pelo parceiro público para prossecução da missão de serviço público. Deste 

modo, na primeira situação o prestador assegura um serviço de natureza 

pública em relação directa com os utentes "em vez do parceiro público”, 

enquanto que, no segundo caso, o parceiro privado presta serviços 

operacionais e infraestruturais necessárias para que o parceiro público possa 

assegurar a prestação1138. 

 

Mas, em ambas as hipóteses o envolvimento do parceiro privado implica a 

assunção de responsabilidades variadas, quer na vertente do financiamento 

prévio dos investimentos requeridos, incluindo a concepção e construção, quer 

ainda ao nível da operação, exploração e, mesmo, prestação do serviço final.  

 

Assim, ao ser cometida ao parceiro privado a responsabilidade de 

prestador do serviço, cobrindo desde a mera manutenção e operação de bens 

infraestruturais à respectiva exploração e prestação de serviços finais, 

compreende-se que, para haver sinergias, as soluções técnicas sejam 

orientadas pela lógica de o prestador de serviços e o parceiro privado 

integrarem as várias fases do projecto, contemplando a concepção do serviço e 

soluções técnicas, a construção dos activos infraestruturais e a instalação de 

sistemas não infraestruturais e, ainda, serviços acessórios, bem como a 

participação no financiamento prévio da parceria1139. 

 

2.2.4. A Transferência de Riscos para o Parceiro Privado 
 
A abordagem PPP tem na transferência de riscos do projecto do lado 

público para o privado o elemento característico fundamental, no sentido do 

                                                 
1138 Cf., Jean Carassus, Construction: la mutation de l’ouvrage au service, Paris, Presses des Ponts et 
Chaussées 2002, pp. 21 e ss. 
1139 É o “bundling” de actividades, cujo carácter essencial é devidamente sublinhado por Oliver Hart, ver 
infra Cap. XIII. 
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estabelecimento de um quadro optimizado de afectação e partilha dos riscos 

inerentes à correspondente realização e exploração1140. 

 

Conforme as análises de Mckim1141 e, bem assim, de Boothriyd e 

Emmett1142, o desenvolvimento de um projecto pelo sector público implica 

sempre incorrer em riscos de natureza diferente consoante as respectivas 

características1143. De facto, na vida dos cidadãos e das organizações não 

existem projectos sem risco e a circunstância de um projecto ser de iniciativa 

pública não elimina só por si os riscos inerentes1144, antes permite absorvê-los 

mediante a identificação do parceiro que os pode suportar melhor. 

 

Daí que, no âmbito das práticas tradicionais de financiamento, 

exploração e contratação de projectos, o sector público acabe exposto 

praticamente a todos os riscos envolvidos nas várias fases do ciclo de vida do 

projecto. Por norma, é patente que o grau de risco transferido ou partilhado 

com os operadores privados é diminuto, incidindo sobre as fases de concepção 

e construção e ficando praticamente circunscrito a defeitos técnicos e de 

construção1145.  

                                                 
1140 Cf., Timo Valila, The essential of the partnerships lies in the division of risks and returns associated 
with the projects, How expensive are cost savings? On the economics of public-private partnerships, EIB 
Papers, vol. 10, nº1, 2005, p.115; Frédéric Marty, Sylvie Trosa e Arnaud Voisin, Les Partenariats Public-
Privé, ob.cit., pp.77 e ss.; B. Li, Risk Management of public-private partnerships, Un-published PhD 
Thesis, School of the Public and Natural Environment, Glasgow Caledonian University, Glasgow, 2001; J- 
Froud, The private finance initiative: risk, uncertainty and the State, Accounting, Organization and Society, 
vol. 28, 2003, pp. 582 e ss.; F. Heemstra e R. Kusters, Dealing with risk: a practical approach, 1996, pp.11 
e ss. 
1141 Cf., R. Mckim, Risk Management – Back to basis. Cost Engineering, 1992, vol. 34, nº 2, pp. 7 e ss. 
1142 Cf., C. Bootroyd e J. Emmett, A Practical Guide for construction professionals, London, Wotherby & 
Co, 1996, pp. 25 e ss.  
1143 Neste sentido, as recomendações da Comissão europeia a propósito das RTE-T, Comunicação da 
Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao Conselho Económico e Social e ao Comité das 
Regiões relativas às Parcerias Sector público/Sector privado no contexto dos projectos da Rede 
Transeuropeia de Transportes, COM (97) 453 final, ob. cit. 
1144  Como sublinham Chris Chapman e Stephen Ward, Project Risk Management, Processes, Techniques 
and Insights, London, John Wiley & Sons, Ltd., 2004, a incerteza e o risco são inerentes e incontornáveis, 
desde os projectos simples aos projectos complexos e megaprojectos independentemente de serem de 
iniciativa pública ou privada, não sendo indiferente para o respectivo êxito o modelo de afectação e 
gestão de riscos entre as partes envolvidas na execução. No mesmo sentido, Bent Flyvbjerg, 
Megaprojects and Risk. An Anatomy of Ambition, Cambridge, Cambridge University Press, 2003; J. 
Franks, Building  Procurement Systems: A client’s guide, Harlow Addison Wesley Longman Limited, 1998, 
pp. 42 e ss.; F. Knight, Risk, Uncertainty and Profit, Chicago, University of Chicago Press, 1991, pp. 13 e 
ss.; Giles J. Martin, Le Risque, concept méconnu du droit économique, RIDE nº 2,1990, pp.173 e ss.; M.K. 
Lewis, Risk management in public private partnerships, Georg-August-Universität Göttingen CeGE 
Discussion Paper nº 331, 2002. 
1145 Cf., I. Vidal, L’Équilibre financier du contrat dans la jurisprudence administrative, Bruxelles, Bruylant, 
2005, pp. 35 e ss.; Frédéric Marty, Sylvie Trosa e Arnaud Voisin, Les Partenariats Public-Privé, ob. cit., pp. 
40 e ss.; T. Kirat, D. Bayton e H. Blanc, Économie et droit du contrat administratif : allocation des risques 
dans les marchés publics et les délégations de service public, Paris, La Documentation Française, 2005, 
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Contudo, em matéria de riscos do projecto, a abordagem PPP, como 

reconhece a Doutrina1146, segue uma orientação clara no sentido da 

transferência e partilha com o parceiro privado, sendo a respectiva gestão uma 

dimensão inovadora e um vector decisivo de sucesso, traduzível na obtenção 

de ganhos de valor para o sector público11471148  

 

No que concerne à transferência, não sendo indiferente ao parceiro 

público o quadro global de afectação dos riscos, está em jogo a distribuição, 

integral ou parcial, pelas diversas partes envolvidas na estrutura contratual 

preconizada para assumirem e assegurarem as responsabilidades da 

parceria1149.  

 

Neste contexto, o princípio de partilha de risco deve ser temperado com 

outro, colhido no “project finance” e que com ele faz contraponto: a optimização 

da transferência de risco1150. Assim, a partilha não significa nem a transferência 

                                                                                                                                               
pp. 12 e ss.; T. Kirat e Frédéric Marty, L’économie de la répartition des risques dans les contrats 
administratifs, in : Économie et droit du contrat administratif : allocation des risques dans les marchés 
publics et les délégations de service public, Paris, La Documentation Française, 2005, pp. 25 e ss. 
1146 A este respeito, entre outros, Xavier Bezançon, Laurent Deruy, Roger Fiszelson e Marc Farnacciari, 
Les Nouveaux Contrats de Partenariat Public-Privé, ob. cit., pp. 123 e ss. ; Paul Lignières, Partenariats 
Public-Privés, 2ª ed., ob. cit., pp.229 e ss.; Jean-Pierre Dijan, The Sharing of Responsibilities and Risks 
between Partners in Private Financing of Public Infrastructure – The French Experience, Paris, Ministère 
de l’Aménagement du Territoire, de l’Équipement et des Transports, 1993; Paul A. Grout, The Economics 
of the Private Finance Initiative, ob. cit., pp. 53 e ss.; I. Isaac, Training in the risk management, IJPM 
vol.13, nº 4, 1995, pp. 225 e ss.; R. Tinsley, Risk analysis and allocations, in Practical Introduction to 
Performance, London, Euromoney Publications, 1996 ; Darrin Grimsey e Merwyn Lewis, Evaluating the 
Risks of Public Private Partnerships for Infrastructure Projects, IJPM, 2002, pp. 107 e ss.; P. Lam, A 
sectorial review of risks associated with major infrastructure projects, IJPM, vol.17, nº 2, 1999, pp. 77 e 
ss.; R. Miller e D. Lessard, The Strategic Management of Large Engineering Projects: Shaping Risks, 
Instruments and Governance, Cambridge, MA: MIT Press, 2001, pp. 35 e ss.; J. Hood e N. Macgarvey, 
Managing the Risk of Public Partnerships in Scottish Local Government, Policy Studies, vol. 23, nº1, 2002, 
pp. 21 e ss.; S. F. Le Roy e R. Miller, Understanding and Managing Risks in Large Engineering Projects, 
Sloan Working Paper nº 4214, Cambridge, MA, MIT Sloan School of Management, 2001; John F. 
Williams, Development Partnerships: Shaping Risk and Rewards in Publicly Sponsored Projects, NCPPP 
Paper, June 2005;  
1147 Como assinalam Frédéric Marty, Sylvie Trosa e Arnaud Voisin, Les Partenariats Public-Privé, ob. cit., 
pp. 60 e ss., merecem uma menção especial os dois princípios basilares que norteiam a transferência de 
risco: por um lado, a transferência de risco, que deve ser planeada e conduzida de modo a afectar cada 
risco relevante ao parceiro com maior capacidade para o suportar e mitigar, tendo em conta a solução 
mais adequada e económica para o fazer e, por outro, a optimização da transferência de risco. Assim, 
trata-se de um princípio que, sendo próprio do “project finance” e aplicado com referência à relação entre 
o mutuante e o mutuário da transacção de financiamento, implica a afectação de riscos entre as partes no 
quadro da estrutura contratual envolvida, tendo sido assimilado pelo sector público que, em 
consequência, deve desenvolver a sua doutrina própria de aplicação ao contexto das parcerias. 
1148 Quanto à tipologia dos riscos mais comuns, Paul Lignières, Partenariats Public-Privés, 2ª ed., ob. cit., 
pp. 233 e ss. 
1149 Daí a cascata de contratos necessária para acomodar um esquema PPP, de que falam Darrin 
Grimsey e Mervyn K. Lewis, The Governance of Contractual Relationships in Public-Private Partnerships, 
Journal of Corporate Citizenship Issues nº 15, 2004, pp. 91 e ss. 
1150 Cf., Anne-Marie Toledo e Paul Lignières, Le Financement de Projet, ob. cit., pp.129 e ss. No mesmo 
sentido, Renzo Baccolini e Dario Baldini, Il Project Finance in Italia, ob. cit., pp.106 e ss. 
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pura e simples da totalidade dos riscos do projecto para o parceiro privado, 

nem, necessariamente, da parte mais significativa, antes a atribuição de cada 

risco à parte que está em melhores condições para o gerir ou mitigar da forma 

mais económica, uma vez que o que está em causa é o estabelecimento do 

quadro de transferência e partilha susceptível de proporcionar maiores ganhos 

de valor para o parceiro público, incluindo a relação qualidade-preço1151. 

 

2.3. Outras Características Fundamentais na Perspectiva Pública 
.  

2.3.1. Enquadramento  
 

Na perspectiva pública, entendemos que ao elenco das características 

formuladas no Livro Verde da Comissão Europeia de 2004, essencialmente na 

perspectiva da contratação pública e que não constitui uma lista fechada, 

capaz de esgotar o conjunto dos principais atributos para captar os traços 

essenciais de identificação das PPP’s, não hão-de deixar ainda de acrescer, 

por um lado, a natureza pública da parceria e, por outro, a respectiva incidência 

financeira no âmbito das finanças públicas. 

 

2.3.2. O Carácter Público das Parcerias Público-Privadas 
 

O aspecto característico da natureza pública da parceria resulta das 

finalidades genuínas de uma política PPP, tendo uma parceria entre os 

sectores público e privado por objecto a prestação de um serviço público ou de 

uma gama de serviços de natureza intermédia pelo parceiro privado, seja “sob 

encomenda” do ente público, seja como prestação de um serviço final à 

população “em nome” do parceiro público1152. 

 

No fundo, a PPP é uma via prática para realizar um “projecto público” em 

associação com um parceiro privado, tendo em vista a satisfação de 

                                                 
1151 Trata-se de uma regra geral que não se aplica apenas à comparação dos diferentes contratos entre 
si, mas também à comparação entre a gestão pública e privada. Assim, como defende Phillipe Cossalter, 
Introduction à la Private Finance Iniciative, ob. cit., a procura de transferência óptima dos riscos justifica a 
própria opção pela via PPP. 
1152 Cf., Philippe Cossalter e Bertrand du Marais, La Private Finance Initiative, ob. cit., p. 11. 
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necessidades colectivas1153, movendo-se o ente público por critérios de boa 

governação e não descurando a apetência do sector privado a nela participar. 

 

Em regra, o impulso inicial e a decisão final para prosseguir a via PPP 

residem no ente público competente, considerado o quadro de planeamento e 

as prioridades de investimento, bem como as especificidades do projecto. 

Todavia, admite-se a faculdade de o sector privado tomar a iniciativa de propor 

ao ente público competente uma operação PPP1154. 

 

É certo que alguns Estados desenvolvem procedimentos e práticas que 

consagram a faculdade do sector privado tomar a iniciativa de realizar 

projectos1155, só que, então, devem fazê-lo no quadro das prioridades 

previamente definidas pelo ente público, a quem acaba por competir a 

determinação do respectivo interesse e oportunidade1156.  

 

Por outro lado, na montagem de uma parceria o ente público tem de tomar 

em consideração não apenas o interesse do sector privado em participar no 

investimento, mas também o modo como os operadores económicos podem 

dar resposta adequada em termos de financiamento, soluções técnicas 

inovadoras e competência de gestão. 

 

Desta maneira, não é indiferente ao sector público em que medida um 

projecto de utilidade pública é “markable and bankable”, passando o 

envolvimento do sector privado pela capacidade e perfil de risco da parceria em 

atrair os operadores económicos e o financiamento bancário requerido, 

                                                 
1153 Como defende B.G.Peters, With a Little Help from Our Friends: Public-Private Partnerships as 
Institutions and Instruments, in: Partnerships in Urban Governance: European and American Experience, 
Basingstoke, Macmillan, 1998, pp. 67 e ss., não se confundindo, por conseguinte, com outras forma de 
relacionamento com o sector privado, como as que ocorrem, designadamente, no âmbito de esquemas de 
incentivos e outras medidas de apoio ao desenvolvimento, reestruturação e modernização do tecido 
económico, ou ainda, de internacionalização de empresas. 
1154 Neste sentido, a Comissão europeia, Livro Verde de 2004, pontos nºs 37 e ss. 
1155 Sobre o procedimento do “promotore”, ver supra Cap. V.   
1156 Tendo por referência o procedimento do “promotore”, Sergio M. Sambri, Project Financing, ob. cit., p. 
127, sublinha que tais práticas têm lugar no domínio da construção e gestão de infraestruturas e implicam 
que os operadores privados apresentem uma proposta pormenorizada do projecto, em conformidade com 
as necessidades específicas da entidade pública. Por isso, ainda que a opção PPP tenha origem no 
impulso do sector privado, tais procedimentos em nada alteram a natureza dos contratos celebrados entre 
as entidades públicas adjudicantes e os operadores económicos.  
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frequentemente estruturado em financiamento de longo prazo sob a forma de 

“project finance”1157.  

 

Todavia, também aqui a lógica fundamental das PPP’s tem de prevalecer 

sobre as condições operativas desta técnica de financiamento dado tratar-se 

de figuras distintas, embora associáveis no interesse da viabilidade da própria 

parceria1158.  

 

2.3.3. A Incidência Financeira das Parcerias Público-Privadas 
 

Configurando projectos públicos, as PPP’s repousam no financiamento 

privado, que há-de ser ressarcido e remunerado de forma adequada durante a 

vida da parceria. Nesta linha, a generalidade das parcerias comporta incidência 

orçamental directa, mediata ou imediata, para as autoridades públicas que as 

promovem ou, indirecta, para outras entidades inseridas na ampla esfera 

pública1159. 

 

Em boa verdade, nas PPP’s tem pleno cabimento o princípio de que 

“não há almoços grátis”, sendo então a “refeição” paga integralmente pelo 

utilizador ou utente do serviço, ou pelo contribuinte, ou, ainda, por uma 

combinação de recursos proveniente de ambas as fontes. 

 

De facto, a realização de um projecto público sob a forma de parceria 

procura associar, em regra, a competência de gestão do sector privado com a 

capacidade pública de mobilizar recursos privados para o financiamento dos 

investimentos requeridos. Em contrapartida, o parceiro privado espera não só 

                                                 
1157 Esta modalidade de financiamento pode ser aplicada quer em projectos privados, quer em certos 
projectos públicos. Por outro lado, é possível que um projecto público seja estruturado em parceria 
recorrendo a esquemas de financiamento que não envolvam um “project finance”.    
1158 Como reconhecem Anne Marie Toledo e Paul Lignières, Le Financement de Projet, ob. cit., pp.6 e ss., 
as duas abordagens têm semelhanças evidentes, sem embargo de uma diferença marcante que decorre 
do carácter público da PPP. Assim, embora incidindo sobre um bem ou serviço público, enquanto a PPP 
trata fundamentalmente dos laços entre o parceiro público e o parceiro privado seleccionado para operar 
a respectiva realização e exploração, o “project finance” situa-se no âmbito da relação entre o parceiro 
privado, no formato de uma SPV, ou seja, de uma entidade de fim específico, e os financiadores, no 
quadro da mobilização dos fundos privados indispensáveis para efeitos da concretização do projecto 
público pelo qual assumiu a responsabilidade. No mesmo sentido, Marcel Sarmet, Le financement en 
partenariat public-privé, Rev. Banque nº 5,  1991, pp.600 e ss.  
1159 Cf., R.W.McQuaid, The Theory of partnership, in: Public-Private Partnerships. Theory and practice in 
international perspective, London-New York, Routledge, 2000, pp. 78 e ss. 
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ver-se ressarcido das despesas de funcionamento e dos investimentos 

efectuados para cumprir o serviço de divida, mas também ser remunerado 

pelos capitais próprios aportados à concretização do projecto de acordo com o 

grau de risco assumido em termos contratuais, tendo em conta o perfil geral de 

risco do projecto.  

 

Nesta medida, o parceiro privado não paga verdadeiramente nada 

dentro do quadro do custo global da operação PPP, antes responde pela sua 

viabilização, assumindo o risco de projecto e assegurando o financiamento 

necessário, garantindo as condições de exploração quer a recuperação de 

custos, quer o cumprimento das obrigações resultantes do financiamento 

alheio, quer, ainda, o retorno relativo à remuneração dos capitais investidos1160.  

 

Atendendo a que as parcerias, não obstante o recurso ao financiamento 

privado, tendem de um modo geral a ter incidência orçamental para o sector 

público, é possível estarmos aqui perante mais um aspecto característico com 

um relevo particular do ponto de vista das finanças públicas, com implicações 

ora na apreciação prévia do mérito dos projectos, ora na valia da própria opção 

PPP face às práticas tradicionais, ora, ainda, na gestão financeira plurianual 

dos compromissos assumidos ao nível dos orçamentos públicos ou nas regras 

de tratamento do envolvimento financeiro público ao nível das contas 

públicas1161. 

                                                 
1160 Como sublinha G. Kelly, The New Partnership Agenda, Institute for Public Policy Research, London, 
2000, pp. 10 e ss, o pagamento global de uma operação PPP baseia-se na “markability” do projecto e na 
respectiva política de financiamento, estruturado em torno das seguintes opções fundamentais: no caso 
de projectos geradores de receita, baseia-se puramente no princípio do utilizador-pagador, sem envolver 
a participação de quaisquer financiamentos públicos, podendo esta opção ser viável em projectos que 
visem a prestação de serviços à população sujeitos à cobrança pela respectiva utilização, não tendo 
implicações ao nível da incidência financeira; ainda no caso dos projectos geradores de receita, podem 
assentar parcialmente no princípio do utilizador-pagador, sendo as contribuições dos utentes 
complementadas por financiamentos públicos justificáveis a vários títulos e de carácter essencial para a 
viabilização da parceria, comportando então incidências orçamentais evidentes para o parceiro público; 
nos projectos não geradores de receita, ou seja, sem cobrança ao utilizador, o envolvimento do sector 
privado no projecto tem de ser suportado essencialmente por recursos públicos sob a forma de 
pagamentos plurianuais que, em certos casos, podem ser ligeiramente mitigados com a exploração 
comercial de serviços acessórios, ou observar-se algumas contribuições marginais dos utilizadores ou 
utentes. 
1161 Segundo Erik-Hans Elijn e Gerert R. Teisman, Governing Public-Private Partnerships: analysing and 
managing the processes and institutional, in: Public-Private Partnerships. Theory and practice on 
international perspectives, London-New York, Routledge, 2000, pp. 78 e ss., estas implicações 
materializam-se, normalmente, na introdução de procedimentos e regras específicos na vertente da 
selecção, preparação e avaliação ex ante de projectos de parceria – nomeadamente, com a utilização de 
métodos de “Benchmarking” e de CSP para aferir a priori a economia, eficiência e eficácia ou o VfM da 
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3. Os Objectivos do Instrumento Parceria Público-Privada 
 

3.1. Enquadramento 
 

A razão de ser das PPP’s, em termos de objectivos gerais, encontra-se 

intimamente associada ao desenvolvimento infraestrutural e à modernização e 

redefinição do trinómio provisão-financiamento-prestação de serviços públicos, 

no quadro da disciplina e dos constrangimentos orçamentais dominantes. 

 

Recorrendo ao financiamento privado, as montagens PPP permitem a 

antecipação da realização de iniciativas de investimento, visível quer no 

desenvolvimento de novos serviços e projectos de base infraestrutural, com 

conteúdos de investimento e componentes operacionais de exploração e 

gestão diferenciados, quer na expansão da cobertura de serviços públicos 

existentes, associada à melhoria de desempenho em termos de 

funcionamento, qualidade e gestão geral e comercial, independentemente dos 

projectos serem geradores de receita e, porventura, autofinanciáveis, ou de se 

tratar de projectos a cargo do Estado, com prestação gratuita aos utentes.  

 

Por sua vez, no campo dos objectivos específicos, a abordagem PPP visa 

dotar o sector público de uma maior capacidade de realização de projectos, 

conciliando com a obtenção de ganhos de VfM, num quadro variável de partilha 

de riscos com o sector privado. 

 

Deste modo, com o instrumento PPP, as Administrações passam a dispor 

de um meio de intervenção para acelerar o lançamento de projectos, 

congraçando as capacidades de financiamento prévio e gestão do sector 

privado através de montagens inovadoras que, a par da partilha de riscos, 

envolvem frequentemente o emprego de dinheiros públicos, diferindo a 

despesa pública, mas originando compromissos orçamentais de natureza 

plurianual. 

 

                                                                                                                                               
parceria – e na vertente da comportabilidade financeira e das regras orçamentais e de contabilidade 
pública. 
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Neste contexto, o objectivo de geração de VfM representa, de certo modo, 

a face virtuosa da mesma moeda, sendo de prossecução imperativa do sector 

público para algumas Administrações, enquanto que, para outras, constitui uma 

vantagem inerente que tende a materializar-se pela incorporação dos ganhos 

de eficiência gerados a longo prazo pela participação do sector privado1162. 

 

3.2. Os Objectivos Gerais 
 

Como uma abordagem alternativa e abrangente alicerçada nas 

capacidades de financiamento e gestão do sector privado, as PPP’s constituem 

essencialmente uma opção que permite antecipar e reorientar o financiamento 

de investimentos de iniciativa pública através de arranjos contratuais e 

institucionais de financiamento prévio e prestação de serviços com o sector 

privado, associando objectivos de eficiência e qualidade em termos de 

exploração operacional e prestação final, traduzíveis, globalmente, e in limine, 

em ganhos de valor mensuráveis e dinâmicos para o erário público1163. 

 

Daí o interesse crescente da generalidade dos Governos, justificado por 

razões em que avultam a superação de défices infraestruturais, a necessidade 

de inverter a tendência persistente do subinvestimento público e a obtenção 

imperiosa de ganhos de eficiência e de qualidade da prestação de serviços 

públicos ultrapassando as imperfeições da gestão pública, sobretudo em 

contextos agudizados quer por restrições orçamentais, quer pela forte pressão 

da sociedade por melhores serviços públicos1164. 

                                                 
1162 Segundo S. Martin, Implementing “best value”: local public services in transition, Publ. Policy Adm. vol. 
78, nº1, March 2000, pp. 45 e ss., o objectivo de obtenção de ganhos de valor para o sector público 
constitui uma pedra angular das práticas de auditoria das PPP’s promovidas pela INTOSAI no domínio 
das PPP’s Porém, esta preocupação não é necessariamente universal, não resultando evidente, 
nomeadamente, nas PPP’s espanholas, baseadas na lei da concessão administrativa.  
1163 Cf., I. Kirkpatrick e M. Martinez Lucio, The Politics of Quality in the Public Sector, London, Routledge, 
1995, pp. 26 e ss.; E. Engel, R. Fischer e A. Galetovic, The Basic Public Finance of Public-Private 
Partnerships, NBER Working Paper nº13284, National Bureau of Economic Research, Cambridge, 
Massachusetts, USA, pp. 57 e ss. 
1164 Segundo M. G. Pollitt, The Declining Role of the State in Infrastructure Improvements, in: Private 
Initiatives in Infrastructure – Priorities, Incentives and Performance, Cheltenham, Edward Elgar, 2002, pp. 
58 e ss., cada país tende a adoptar a abordagem PPP de acordo com a combinação de objectivos mais 
em linha com o panorama geral, sectorial e espacial de partida, tendo em conta a situação das contas 
públicas e as prioridades políticas de intervenção com propósitos de desenvolvimento. No mesmo 
sentido, C. Pollit, Managerialism and the Public Services, Oxford, Blackwell, 1993, pp. 24 e ss.; C. Pollit, J. 
Birchall  e K. Putman, Decentralising Public Service Management, Basinstoke, Macmillan, 1998, pp. 27 e 
ss.; C. R. Hulten e M. Schwab, Infrastructure Spending When Do We Go From Here, NTJ vol. 46, nº 3, 
1993, pp. 261 e ss.; R. Mottram, Government for the twenty-first century, Public Management and Policy 
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Na maioria dos países, perante défices infraestruturais muito significativos 

em resultado tanto da deterioração das infraestruturas existentes, como do 

imperativo de responder a novas necessidades públicas e aos avanços 

tecnológicos1165, a modernização e expansão das infraestruturas de natureza 

económica e social, tal como a melhoria dos padrões de qualidade dos serviços 

públicos passaram a constituir dois objectivos nucleares das políticas 

públicas1166. 

 

De facto, hoje é pacifico não só o reconhecimento da valia das 

infraestruturas enquanto veículo de crescimento económico1167, mas também o 

carácter essencial de um investimento regular ao nível da base infraestrutural e 

dos equipamentos públicos para a manutenção de um patamar satisfatório de 

crescimento e melhoria da competitividade1168. 

                                                                                                                                               
Association Review nº 8, January, 2000. pp. 14 e ss.; J. Broadbent, J. Gill e T. Laughlin, The development 
of contracting out in the context of infrastructure investment in the UK: the case of private finance initiative 
in the national health service, IPMJ, vol. 6, nº 2, 2003, pp. 88 e ss.; Fitch Ratings, Public private 
partnerships. The next generation of infrastructure finance, Project Finance Special Report, August, 2004; 
K. Davis, PPP’s and Infrastructure Investment, Policy Forum: Financing Public Infrastructure, The 
Australian Ec. Rev, vol. 38, nº 4, pp. 439 e ss, 2005; Tom Startup, Building Flexibility: New Models for 
Public Infrastructure Projects, Delloitte Research, UK, March, 2006; Kwong-Leung Tung, Efficience du 
secteur privé dans les services publics: une analyse critique, RISA nº 4, 1997, pp. 539 e ss; Richard Webb 
e Bernard Pulle, Public Private Partnerships: An Introduction, Parliamentary Library Research Paper nº1, 
Canberra, 2002, pp. 16 e ss.; Chris Wales. Financing Infrastructure Investment, in: Public and Private: 
Partners in the Public Interest, Smith Institute, London, Paul Hackett, 2007, pp. 52 e ss.  
1165Cf., Nouriel Roubini e Jeffey Sachs, Government Spending and Budget Deficits in the Industrial 
Countries, Ec. Policy, vol 4, 1989, pp. 99 e ss.; Deloitte, Closing the Infrastructure Gap: The Role of 
Public-Private Partnerships, Research Study, 2006; F Argy, M. Lindfield, B. Stimson e P. Hollingsworth, 
Infrastructure and Economic Development, CEDA Information Paper nº 60, Melbourne: Committee for 
Economic Development of Australia, 1999; J. Girard, J. H. Gruber e C. Hurst, A Discussion of the Role of 
Public Investment in Economic Growth, EIB, Papers, nº 23, 1994, pp. 13 e ss. 
1166 Cf. D. A. Aschauer, Infrastructure and Macro-economic Performance: Direct and Indirect Effects: 
Investment, Productivity and Employment, Paris, OECD; C. Hulten e R. Schwab, Infrastructure Spending: 
Where Do We Go From Here?, NTJ nº 46, 1993, pp. 261 e ss.; S. V. Berg, M. G. Pollitt  e M. Tsuji, Private 
Initiatives in Infrastructure, Cheltenham, Edward Elgar, 2002, pp. 45 e ss.; I. Little e J. Mirrless, Project 
appraisal and planning for developing countries, London Heinemann, 1974, pp. 21 e ss.; OOECD, Policy 
Framework for Investment, 2006, pp. 14 e ss. 
1167 Cf., World Development Report 1994, “Infrastructure represents, if not the engine, then the ‘wheels’ of 
economic activity”. No mesmo sentido, Laurent Davezies e Rémy Prudhomme, Économie du partenariat 
public-privé en matière d’infrastructure, Paris, Economica,1993, pp.45 e ss. ; F.N. Argy, M. Lindfield, B. 
Stimson e P. Hollingsworth, Infrastructure and Economic Development, CEDA Information Paper nº 60, 
Melbourne: Committee for Economic Development of Australia, 1999; Alfredo Marvão Pereira e Jorge 
Miguel Andraz, O Impacto do Investimento Público na Economia Portuguesa, ob. cit., pp. 23 e ss.; J. 
Flemming e C. Mayer, The Assessment: Public-sector Investment, Oxford, Rev. Economic Policy, vol. 13, 
nº 4, pp.1 e ss.; Peter Fritzgerald, Provided Infrastructure, Review of Partnerships Victoria, January 2004, 
pp. 78 e ss.; P. L. Gilibert e A. Steinher, Private Finance for Public Infrastructure:  In Search of a New 
Framework, EIB Papers nº23, 1994, pp. 77 e ss.; Douglas Holt-Eakin e Amy Ellen Schwartz, Infrastructure 
in a Structural Model of Economic Growth, Reg. Sc. Urban Economics, vol. 25, 1995, pp. 131 e ss.; John 
B. Crihfield e Martin P. H. Panggabean, Is Public Infrastructure Productive ? A Metropolitan Perspective 
Using New Capital Stock Estimates, Reg. Sc. Urban Economics, vol. 20, nº 3, pp. 607 e ss.  
1168 A relevância do papel das infraestruturas no funcionamento dos sistemas socio-económicos e 
ambiental encontra-se bem equacionada por Neil S. Grigg, Infrastucture Engeneering and Management, 
New York, John Wiley & Sons, 1988, que chama a atenção para o facto de os “gaps” infraestruturais não 
serem apenas apanágio dos países “pobres” ou em vias de desenvolvimento, evidenciando que as crises 
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Todavia, como comprovam os trabalhos de Ramp e de Haan, bem como 

de Kamps e Valilà1169, para superar o crónico subinvestimento público, que 

continua a constituir um dos maiores “handicaps” com que se vêem 

confrontadas seja as economias em desenvolvimento e em transição, seja as 

economias industrializadas, é imperioso lançar mão das formas de 

financiamento, bem como da capacidade de gestão do sector privado1170.  

 

Neste sentido, aliás, os alertas e as recomendações de numerosas 

Organizações Internacionais e o alcance dos incentivos insistentes à adopção 

de políticas adequadas1171. 

 

Deste modo, para ser consequente a reacção vigorosa das últimas 

décadas ao fraco nível do investimento público, torna-se imperiosa a provisão 

de mais e melhores infraestruturas públicas1172, mas decididamente num 

quadro de desoneração do Estado11731174 

                                                                                                                                               
infraestruturais podem emergir mesmo nos países industrializados ou desenvolvidos, como tem aliás 
sucedido ciclicamente nos EUA, como foi relembrado com a “débacle” infraestrutural ocorrida em Nova 
Orleães em resultado da passagem do furacão Katrina. No mesmo sentido, F. Argy, M. Lindfield, B. 
Stimson e P. Hollingsworth, Infrastructure and Economic Development, CEDA Information Paper nº 60, 
Melbourne, Committee for Economic Development of Australia, 1999; Jim McLay, Meeting New Zealand’s 
Infrastructure Needs: A Partnership between the Public and Private Sectors, Property Council of New 
Zealand, 2004; A. O. Hirschman, The Strategy of Economic Development. New Haven, Yale University 
Press, 2003, pp.56 e ss.; A. Munnell, Infrastructure, Investment and Economic Growth,J. Ec. Perspectives 
nº 6, 1992, pp. 87 e ss. 
1169 A ligação entre o investimento público e o crescimento encontra-se analisada e documentada, ao 
nível teórico e empírico, nos contributos de Ward Ramp e Jakob de Haan, Public capital and economic 
growth: a critical survey”, de Christopher Kamps, Is there a lack of public capital in the European Union?” 
e, bem assim, em Timo Valila, Roads in a dounwhill? Trends in EU Infrastructure investment”, quanto ao 
subinvestimento da UE nas infraestruturas, EIB Papers, vol.10 nº1 2005; A Estache, Public-private 
partnerships: theoretical evidences, Colloque, Conseil d’État, Paris, Octobre, 2004. 
1170 Cf., M. Stewart-Smith, Private Financing and Infrastructure Provision in Emerging Markets, Law and 
Policy in International Business, 1995, pp. 987 e ss.; G. Haley, Private Finance for Transportation and 
Infrastructure Projects: A View, IJPM nº10, 1992, pp. 35 e ss.; Mohsin Khan  e Manmohan S. Kumar, 
Public and Private Investment and the Growth Process in Developing Countries, Oxford Bulletin of 
Economics and Statistics, vol.59, nº1, 1997, pp.76 e ss.; Andreas Brenck, Thorsten Beckers, Maria 
Heinrich e Christian Hirschausen, Public-private partnerships in new EU member countries of Central and 
Eastern Europe, EIB, vol.10, nº 2, 2005, pp. 82 e ss.; OCDE, Principes de l’OCDE pour la Participation du 
Secteur Privé aux Infrastructures, 2007, pp. 23 ss.; OECD, Public-Private Partnerships. In Pursuit of Risk 
Sharing and Value for Money, 2008, ob. cit., pp. 27 e ss. 
1171 Entre outros: Teresa Ter-Minassian, Public Investment and Fiscal Policy – Lessons from the Pilot 
Country Studies, IMF, 1 April 2005; União Europeia, Comunicação da Comissão ao Conselho e ao 
Parlamento Europeu – Finanças Públicas na UEM, ob. cit.,; o BEI, Le Rôle de la BEI dans les Partenariats 
Public-Privé (PPP), ob. cit.Também a Doutrina, nomeadamente, Paul Lignières Partenariats Public-Privés, 
2ª ed., ob. cit., pp. 57 e ss; Sergio Massimiliano Sambri, Project Financing. La Finanza di Projetto per la 
Realizzazione di Opere Pubbliche, ob. cit., pp. 465 e ss. 
1172 Cf., A. K. Dixit e R. S. Pindyck, Investment under Uncertainty, New York, Princeton University Press, 
1994, pp. 84 e ss. 
1173 Cf., Paul Lignières, Partenariats Public-Privés, 1ª ed., ob. cit., pp.33 e ss. No mesmo sentido, Vital 
Moreira, A Tentação da “Private Finance Initiative (PFI)”, ob. cit. 
1174 Segundo S.Yeaple e S.Golub, International Productivity, Differences, Infrastucture and Comparative 
Advantage, http: www, econ, yale.edu/seminar/trade/tdw02/yaple-021216.pdf., 2002, trata-se da posição 
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Um diagnóstico que preanuncia fatalmente reformas urgentes para 

responder às necessidades actuais e prospectivas de infraestruturas e melhor 

desempenho dos serviços públicos. Medidas que apelam a uma capacidade de 

gestão e a um volume de recursos financeiros de que as autoridades públicas 

não dispõem, por norma, em termos suficientes, residindo nesta limitação a 

comprovação da crise do investimento público e, por arrastamento, a principal 

causa das situações do subinvestimento1175. 

 

Configura-se um cenário agravado, portanto, por fortes condicionantes 

orçamentais, em que coexistem défices estruturais e elevados níveis tanto de 

endividamento público, como de carga fiscal, passando a terapia do reequilibro 

das finanças públicas, em regra, pelo emagrecimento do investimento público, 

que se insere entre as medidas de mais fácil execução e efeitos praticamente 

imediato. 

Neste ambiente, as PPP’s, ao tornarem possível a realização de projectos 

infraestruturais, ganham um lugar aparentemente vital, assumindo uma 

                                                                                                                                               
de um número alargado de países desenvolvidos que, após haverem conhecido no passado grandes 
programas de investimento infraestrutural, tirando proveito, em regra, de ciclos económicos 
expansionistas, estão agora a braços com a necessidade de revitalizar a base infraestrutural originária, 
porventura decadente e obsoleta, com uma particular gravidade nos casos em que não hajam sido 
acauteladas em termos orçamentais as exigências da correspondente manutenção e renovação. No 
mesmo sentido, Nicolas Crafs e Gianni Toniolo, Post-growth: in: Economic Growth in Europe since 1954, 
Centre for Economy Policy Research, London, 1996. Por outro lado, segundo Darrin Grimsey e Mervyn K. 
Lewis, Public Private Partnerships.The Worldwide Revolution in Infrastructure Provision and Project 
Finance, ob. cit., pp.19 e ss., na maior parte dos países industrializados as autoridades sentem 
igualmente o imperativo de dotarem as sociedades de infraestruturas económicas e sociais modernas e 
eficientes, procurando responder às pressões competitivas da globalização sobre os aparelhos 
produtivos, acelerarem a modernização e expansão das infraestruturas de natureza económica e social e 
o incremento dos padrões de qualidade dos serviços públicos, tornados dois objectivos nucleares das 
políticas públicas. Nesta linha, Peter Falconer, Better quality services: Enhancing public service quality 
through partnerships in the UK, in: Public–Private Sector Partnerships: Furthering Development, 
Schetfield, Shetfield Hallem University Press, 1998. Em relação aos países em desenvolvimento, como 
salienta o BM, World Development Report 1994, a aposta nas infraestruturas continua a representar uma 
questão decisiva para a superação dos défices de desenvolvimento, na certeza de que podem 
proporcionar grandes benefícios em termos de crescimento económico, mitigação da pobreza e 
sustentabilidade ambiental. Também em relação às sociedades em mutação acelerada, segundo Georges 
A. Larbi, Applying the New Public Management in Developing Countries, in: Public Sector Reform in 
Developing Countries, New York, Palgrave Macmillan, UNRISD, 2006, pp. 25 e ss., os níveis de 
desempenho da generalidade dos serviços públicos situam-se frequentemente abaixo dos padrões 
desejáveis, das expectativas dos cidadãos e das necessidades do tecido empresarial e das organizações 
que têm de competir e actuar, cada vez mais, num ambiente crescentemente globalizado e 
interdependente. Neste sentido, J. Koolman, Modern Governance: Government – Society Interactions, 
London, Sage, 1993, pp. 78 e ss.; G. Lewis, Coming apart of the seams: the crisis of the welfare state, in: 
Unsettling Welfare; the Reconstruction of Social Policy, London, Routledge, 1998, pp. 88 e ss. 
1175 Nesta linha A. Estache, Macroeconomic effects of private sector participation in infrastructure, ob. cit., 
pp.132 e ss.; H. Bougrine, The Economics of Public Spending: Debts, Deficits and Economic 
Performance, Cheltenham, Edward Elgar, 2000, pp. 68 e ss.; Robert Ford e Pierre Poret, Infrastructure 
and Private Sector Productivity; OECD, Economic Studies, vol.17, 1991, pp. 63 e ss.; Edward M. 
Gramlich, Infrastructure Investment. A Review Essay,  JEL nº 32, 1994, pp. 1178 e ss. 
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centralidade indesmentível como um elemento-chave quer da implementação 

de reformas, quer de apoio à programação estratégica de longo prazo dos 

serviços públicos a prestar1176, fazendo reviver atitudes e comportamentos do 

passado em que a iniciativa privada foi essencial e fez história no âmbito da 

provisão infraestrutural das sociedades1177 

 

Mas a prestação deficiente da maioria dos serviços públicos encontra 

várias explicações, mormente, o subfinanciamento dos serviços, o modelo 

monolítico de prestação e a gestão burocrática e administrativa, dependendo, 

por igual, das condições infraestruturais e da respectiva prestação no tocante à 

adequação funcional seja das instalações físicas, seja dos sistemas 

tecnológicos de suporte1178.  

 

Nestes casos, uma base infraestrutural ajustada representa uma condição 

decisiva para garantir um fornecimento eficiente de serviços públicos, estando 

o respectivo desempenho ligado intrinsecamente também à operacionalidade e 

à condição dos activos infraestruturais1179.  

 

No que concerne aos padrões de qualidade da prestação de serviços 

públicos, está comprovado que a maiores níveis de desenvolvimento 

correspondem, em princípio, maiores expectativas e exigências dos cidadãos e 

das empresas1180. Daí que vários Governos hajam passado a inscrever a 

                                                 
1176 Cf., James A. Dunn Jr., Transportation, in: Public Private Policy Partnerships, ob. cit., pp. 129 e ss.; 
Willie Tan, Principles of Project and Infrastructure Finance, ob. cit., 75 e ss.; Timo Valilà, Tomasz Kozluk e 
Aason Mehroatra, Roads in a dounwhill?, Trends in EU Infrastructure investment, ob. cit., pp.19 e ss. 
1177 Recorde-se a este propósito os investimentos de carácter infraestrutural de finais do século XIX 
realizados por acção privada, como assinalado supra, Cap.I. 
1178 Segundo a tese desenvolvida por A. Gamble, Economic governance, in: Debating Governance 
Authority, Steering and Democracy, Oxford, Oxford University Press, 2000, pp. 46 e ss. Nesta linha, P. 
Dunleavy e C. Hood, From Old Public Administration to New Public Management, Public Money and 
Management, 1994, pp. 51 e ss., corroboram a evolução assinalada pela Administração Pública, 
fomentando e facilitando a mudança.  
1179 Segundo E. M. Gramlich, Infrastructure Investment: A Review Essay, JEL, vol. 32, nº3, 1994, pp.1176 
e ss., em ambas as situações a infraestrutura é um elemento essencial, representando o modelo de 
gestão um factor determinante para estruturar e assegurar níveis adequados de desempenho. No mesmo 
sentido, M. G. Pollit, The Declining Role of the State in Infrastructure Investment in the UK, in: Private 
Initiatives in Infrastructure – Priorities, Incentives and Private Performance, ob. cit. 
1180 Cf., M. Barnes e D. Prior, Private Lives as Public Policy, Birmingham, Venture Press, 2000, pp. 57 e 
ss. 
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respectiva melhoria na agenda política, transformando-a mesmo em uma 

verdadeira bandeira1181.  

 

Todavia, um maior investimento em elementos infraestruturais não é 

suficiente para assegurar semelhante incremento, impondo-se, além de um 

investimento regular, também a melhoria da gestão operacional e final dos 

serviços de modo a certificar a correspondente racionalização e novas 

modalidades de prestação1182. 

 

Um cenário em que as PPP’s podem colaborar activamente na 

consecução deste desiderato, enquanto via quer para ultrapassar as 

reconhecidas insuficiências da gestão pública, quer para gerir os serviços de 

forma comercial, incorporando a gestão operacional nos contratos e 

transferindo esta responsabilidade para o sector privado1183.  

 

Por outro lado, perante as medidas de contenção orçamental e 

consolidação das finanças públicas, a superação dos atrasos e défices 

infraestruturais, bem como a modernização da base infraestrutural constituem 

desafios cuja resposta não pode deixar de ser procurada fora das soluções 

clássicas, facto que implica mudanças de carácter estrutural nos modelos 

tradicionais de provisão, financiamento e exploração das infraestruturas e 

serviços infraestruturais1184.   

                                                 
1181 Pela íntima conexão com as PPP’s, destaca-se a este propósito a posição do Governo do “New 
Labour” no Reino Unido, como sublinham J. Clarke e J. Newman, A Modern British People? New Labour 
and the reconstruction of social welfare, Paper presented to the Discourse Analysis and Social Research 
Conference, Copenhagen Business School, September, 1998; T. Blackman e A. Palmer, Continuity or 
modernisation?  The emergence of New Labour welfare state, in: Social Policy Review nº 11, Social Policy 
Association, 1999, pp. 24 e ss. 
1182 Cf.,L.Keen e R. Scase, Local Government Management: the Rhetoric and Reality of Change, 
Buckingham, Open University Press, 1998, pp. 14 e ss.; P. Fitzgerald, Review of Partnerships Victoria 
Provided Infrastructure: Final report to the Treasurer, Growth Solutions Group, Melbourne, Australia, 2004; 
OECD, Public-Private Partnerships. In Pursuit of Risk Sharing and Value for Money, ob. cit., pp.18 e ss. 
1183 Como sublinham Richard Webb e Bernard Pulle, Public Private Partnerships: An Introduction, 
Parliamentary Library Research Paper nº1, Canberra, 2002, a experiência internacional comprova a 
superioridade da prestação através do esquema PPP relativamente à contratação pública tradicional, 
configurando uma situação que reflecte uma melhor integração dos serviços com os activos de suporte, 
melhores economias de escala, a introdução de inovação e o papel mobilizador das penalidades previstas 
nos contratos para as situações de incumprimento das regras de disponibilidade e desempenho. Na 
mesma linha,  Jean-François Auby, Management public, Paris, Sirey, 1996, pp. 34 e ss.; B. M. Flybjerg, M. 
S. Holm e S. Buhl, Underestimating Costs in Public Works Projects – Error or Lie?, JAPA nº 68, 2002, pp. 
1156 e ss. 
1184 Apontando o esquema PPP como a nova solução, G. Kelly, The New Partnership Agenda, London, 
Institute for Public Policy Research, 2000, pp. 23 e ss; Henningson, Durham e Richardson, Creating 
Effective Public-Private Partnerships for Buildings and Infrastructure, in: Today’s Economic Environment, 
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Então, com as parcerias, as autoridades têm a possibilidade de 

continuarem a prosseguir políticas de investimento público mediante o recurso 

às capacidades de financiamento e gestão do sector privado, seleccionando os 

projectos viáveis e exequíveis de natureza estruturante e reprodutividade 

económica e social assegurada1185.  

 

Trata-se, pois, de uma alternativa particularmente relevante e, sobretudo, 

atractiva, considerando que a generalidade dos países precisa não só de 

promover níveis de competitividade fiscal adequados por força da globalização 

económica, como defende Tanzi1186, mas também de executar políticas de 

consolidação orçamental e restrição ao endividamento público. Políticas 

impostas ora pelo cumprimento das regras comunitárias plasmadas no PEC, 

com reflexos inevitáveis no investimento público1187, ora por um dever de 

respeito dos limites do défice público em homenagem ao equilíbrio e à 

estabilidade orçamental próprios do funcionamento da ordem jurídico-

económica do sector público1188, ora, ainda, em virtude das políticas de 

estabilização e ajustamento estrutural na base das recomendações do FMI e 

do BM1189. 

                                                                                                                                               
Omaha, Nebraska, United States, www.hdrinc.com., 2005; J-Y Perrot e G. Chatelus, Financement des 
infrastructures et des services collectifs. Le recours au partenariat public-privé, Paris, Presses des Ponts 
et Chaussées, 2000, pp. 24 e ss. 
1185 Como assinala E. R. Yescombe, Public-Private Partnerships, ob. cit., pp.15 e ss., as parcerias 
permitem não só dar continuidade à realização de projectos prioritários, como também diminuir a pressão 
imediata sobre as finanças públicas, reorientando os fundos públicos para outros investimentos 
necessários e aumentando a margem de manobra e o leque de opções, constituindo por isso o recurso ao 
financiamento privado uma viade captação de mais recursos, entre o maior endividamento público e o 
acréscimo de receitas fiscais. Neste sentido C. Numbland, Pour une approche pragmatique des 
partenariats public-privé, in: Financement des infrastructures et des services collectifs. Le recours au 
partenariat public-privé, Paris, Presses des Ponts et Chaussées, 2000, pp. 88 e ss. 
1186 Cf., Vito Tanzi, Globalization, Tax Competition and the Future of Tax Systems, IMF, Working Paper, 
1996 e Globalization and Tax Systems, in: 15 Anos da Reforma Fiscal de 1988/89, Jornadas de 
Homenagem ao Professor Doutor Pitta e Cunha, Coimbra, Almedina, 2005, pp.695 e ss. No mesmo 
sentido, Hans-Werner Sinn, Tax Harmonization and Tax Competition in Europe, Eur. Eco. Rev, 1990, vol. 
34, nº 2/3, pp. 490 e ss; António Carlos dos Santos, A Posição Portuguesa face à Regulação Comunitária 
da Concorrência Fiscal, CCTF nº406, 2002, pp.157 e ss.; Sérgio Vasques, Globalização e Igualdade 
Tributária, in: Os Efeitos da Globalização na Tributação do Rendimento e da Despesa: Colóquio, CEF, 
CCTF nº 188, 2000, pp. 431 e ss. 
1187 Cf., Fabrizio Balassone e Daniele Franco, Public Investment, the Stability Pact and the Golden Rule, 
Fiscal Studies, pp. 207 e ss., bem como a análise da questão do impacto do PEC e a ampla bibliografia 
citada a tal respeito, ver supra Cap. IV. 
1188 É o caso do Reino Unido, como atestam J. Broadbent e R. Laughlin, Public Private Partnerships: An 
Introduction, AAAJ, vol.16, nº 3, 2003, pp. 332 e ss. 
1189 Trata-se da situação a que estão sujeitos os países em desenvolvimento, como evidencia o FMI, 
Public Investment and Fiscal Policy: Summaries of the Pilot Country Studies, 1 April 2005, ob. cit. No 
mesmo sentido, Yusuf Bangura e George A Larbi, Public Sector Reform in Developing Countries: capacity 
challenges to improve services, UNRISD, MacMillan, 2006, pp. 24 e ss. 
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Desta forma, com as parcerias viabiliza-se o lançamento e a continuação 

de projectos mesmo quando a disponibilidade de recursos públicos é fraca, 

mediante a associação do investimento privado necessário. Por conseguinte, é 

possível evitar o aumento da carga fiscal, quando o parceiro privado for 

remunerado por tarifas cobradas aos utentes, ou contribuir para a redução da 

dívida pública, no caso da remuneração ser assegurada pelo ente público, 

possibilitando a disponibilização de recursos para a afectação a outros 

investimentos ou serviços públicos. 

 
3. 3. Os Objectivos Específicos 

 

Enquanto instrumento público de intervenção no domínio do 

desenvolvimento infraestrutural e da prestação de serviços públicos, as PPP’s 

visam um duplo objectivo específico, propondo-se dotar o sector público de 

uma capacidade acrescida de realizar projectos e, bem assim, de gerar ganhos 

de VfM para o erário público, mediante uma abordagem de partilha de risco 

entre os parceiros baseada numa repartição variável em função das 

necessidades de optimização da afectação dos riscos envolvidos ao nível de 

cada projecto, mas assegurando sempre uma transferência significativa de 

risco para o sector privado1190. 

 

A possibilidade de antecipar a realização de iniciativas de investimento 

decorre, sobretudo, do facto das montagens financeiras se fundarem no 

financiamento prévio do investimento inicial a cargo do parceiro privado e no 

seu ressarcimento a partir de receitas geradas por contribuições pecuniárias 

dos utentes ou provenientes de desembolsos públicos plurianuais, no âmbito 

                                                 
1190 Nas montagens tipicamente PPP, no âmbito de um projecto específico, o sector público retem certos 
riscos e outros são transferidos para o sector privado, observando-se ainda a eventual partilha de outros 
riscos entre ambos, no sentido de optimizar a afectação de risco. De modo diferente do que sucede com o 
modelo concessório, como assinalam E. R. Yescombe, Public-Private Partnerships, ob. cit., p. 264 e Cliff 
Hardcastle e Kate Boothroyd, Risks overview in public-private partnership, in: Public-Private Partnerships, 
Oxford, Blackwell Science, 2003, p. 44, nas montagens PPP o risco de procura ou de utilização pode ser 
partilhado, atribuído ao sector privado ou ficar retido no sector público, embora normalmente com risco de 
receita para o parceiro privado.  
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de uma aquisição a longo prazo de serviços ao sector privado, através de 

pagamentos diferidos1191. 

 

Deste modo, o financiamento inicial dos investimentos requeridos é 

assegurado pelo parceiro privado, na totalidade ou em termos substanciais, 

sendo o envolvimento financeiro do sector público desnecessário ou reduzido 

de forma significativa na fase de investimento1192.   

 

Nesta medida, a abordagem em parceria é aplicável não só a projectos 

geradores de receita com cobrança do serviço ao utilizador, mas também a 

projectos não geradores de receita, sendo neste caso o serviço ou a carteira de 

serviços a cargo da entidade pública contratante, não dando lugar à cobrança 

dos serviços prestados aos utentes1193. 

 

No primeiro caso, em que a gestão e exploração são susceptíveis de ser 

operadas segundo o princípio do utilizador-pagador, podem ser prosseguidos 

em termos financeiramente sustentados, sem incidências orçamentais directas 

significativas1194. Então, a montagem financeira há-de fazer-se com recurso ao 

financiamento prévio a cargo do parceiro privado, que deve ser ressarcido por 

via da exploração e gestão comercial do empreendimento ou serviço1195.  

 

Não podendo um projecto gerador de receita ser implementado de modo 

plenamente auto-financiado por parte dos utentes por razões de 

suportabilidade social, a sua viabilidade é passível de passar pela previsão de 

                                                 
1191 Cf., E. R. Yescombe, Public-Private Partnerships, ob. cit., pp. 6 e  ss.; Wyn Grant, Corporatism and 
the Public-Private, in: State and Market.The Politics of the Public and the Private, London, SAGE, 1985, 
pp. 34 e ss. 
1192 Nestes termos, o sector público vê a capacidade de realização de projectos acrescida, viabilizando 
não só a execução de projectos de uma forma mais célere e eficiente – “on time” e “on budget” –, mas 
também o lançamento de projectos relevantes, dificilmente concretizáveis por insuficiência de fundos 
disponíveis atendendo às restrições orçamentais prevalecentes. 
1193 Trata-se do modelo DBFO adoptado no âmbito da PFI, bem como pelo “contrat de partenariat public-
privé”. 
1194 Perspectivam-se Incidências orçamentais indirectas de projectos correlacionados. 
1195 Como sublinha, E. R. Yescombe, Public-Private Partnerships, ob. cit., pp.14 e ss., o parceiro privado 
dispõe de condições para captar o financiamento necessário, designadamente, bancário, com vista a 
efectuar o investimento inicial sem constrangimentos de fundos e de tempo, operando num quadro de 
incentivos favorável à realização atempada e eficiente das componentes construtivas e/ou de instalação, 
considerando que, em geral, só começa a gerar receita após a respectiva execução e que na fase de 
exploração o fluxo de receitas é passível de depender da continuidade e qualidade do serviço prestado.   
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uma combinação financeira misto de contribuições dos utilizadores e recursos 

públicos1196.  

 

A abordagem PPP torna possível antecipar também o lançamento de 

projectos não geradores de receitas directas por parte dos utentes1197. Então, 

os serviços do projecto hão-de ser remunerados pelo ente público, mas 

transferida a responsabilidade do financiamento do investimento inicial para o 

parceiro privado, logo, sem necessidade de inverter fundos públicos de modo 

concentrado durante o período de construção das infraestruturas previstas, 

convertendo as despesas de capital iniciais em pagamentos diferidos a 

inscrever em orçamentos futuros.  

 

Por conseguinte, estes esquemas em parceria comportam uma incidência 

orçamental directa, implicando a assunção de compromissos plurianuais por 

parte da entidade pública contratante ao longo de toda a fase operacional ou 

de exploração abrangida pelo contrato. Todavia, esta faculdade viabiliza a 

realização antecipada de projectos não geradores de receita, mesmo em 

cenário de restrições orçamentais, justificando a popularidade granjeada junto 

de numerosas Administrações públicas1198. 

 

Nesta perspectiva a prossecução de VfM, enquanto sinónimo de boa 

utilização dos recursos públicos, constitui um objectivo indissociável da opção 

PPP, sempre que a parceria envolva precisamente fundos públicos1199. Vector 

                                                 
1196 Segundo E. R. Yescombe, Public-Private Partnerships, ob. cit., pp. 67 e ss., nestas circunstâncias, a 
realização do projecto pelo sector privado é exequível, com uma incidência orçamental directa confinada 
ao nível de subsidiação acordado. 
1197 Como assinala E. R. Yescombe, Public-Private Partnerships, ob. cit., pp. 74 e ss., trata-se de uma 
possibilidade que se traduz, com frequência, numa aquisição de serviços infraestruturais em modelo 
DBFO, em que o parceiro privado assume a responsabilidade de conceber, construir e financiar o 
investimento inicial relacionado com os bens infraestruturais necessários e, ainda, de operar esses bens, 
prestando os serviços infraestruturais estipulados à entidade pública contratante durante um período 
suficientemente longo ligado à amortização dos investimentos efectuados. Em contrapartida, cabe ao ente 
público estabelecer uma fórmula de pagamento apropriada pelos serviços previstos, constituindo-se em 
comprador desses serviços e o parceiro privado no respectivo prestador. 
1198 Cf., Duncan Cartlidge, Public-Private Partnerships in Construction, ob.cit.,pp. 23 e ss,; E. R. 
Yescombe, Public-Private Partnerships, ob. cit., p.7.  
1199 No início dos anos oitenta, como refere o Report of the National Economic Development Council, 
Working Group Nationalised Industries Investment, London, 1981, no âmbito das regras de Ryrie, apesar 
do carácter reconhecidamente informal, previa-se que o envolvimento do sector privado nos investimentos 
das indústrias nacionalizadas fosse, em cada caso, sujeito a uma análise custo-eficácia, vindo 
posteriormente a ser substituída pela noção de VfM. A prossecução de VfM é um princípio geral da 
Administração pública britânica elevado à categoria de valor inerente à missão do serviço público. No que 
respeita às parcerias com o sector privado importa ir mais longe e actuar de forma proactiva no sentido de 



 355

fundamental da PFI/PPP, o VfM depende da optimização da transferência e 

afectação dos riscos do projecto às diferentes partes envolvidas1200, 

requerendo que, na preparação e contratação da parceria, seja aferida a 

vantagem esperada pelo sector público em resultado da participação do sector 

privado1201. 

 

Nesta linha, assinalam-se as advertências recentes da UE e do FMI1202 no 

sentido de esta opção estratégica não dever ser movida pela procura de 

soluções financeiras “milagrosas” ou de “engenharia financeira” para lançar 

projectos, devendo antes constituir uma solução viável entre uma série de 

alternativas a implementar quando as características dos projectos e as 

condições de liquidez e financiamento do mercado o recomendem, sem 

embargo da demonstração clara e inequívoca das vantagens e dos benefícios 

efectivos para o sector público1203.  

                                                                                                                                               
alcançar o “Best Value for Money”, tendo este exercício vindo a ser objecto de sucessivos 
desenvolvimentos metodológicos inspirados nas técnicas de “benchmarking”, tal como a construção de 
comparadores do sector público para aferir o ganho de valor em relação à melhor oferta privada. 
Sublinhando o carácter essencial do objectivo de assegurar VfM, P. Fitzgerald, Towards PPP Policies that 
Deliver Transparency and Value for Money, Growth Solutions Group, Melbourne, Austrália, 2007. 
1200 O VfM de cada parceria repousa na transferência óptima de risco, exitindo ainda outros factores 
determinantes, como evidenciado no HMTreasury TaskForce, Partnerships for Prosperity, de 1997, ob. cit. 
Assim, a par da transferência de risco em condições financeiras vantajosas para o sector privado, a 
competição saudável nos processos de selecção do parceiro configura-se como um ingrediente vital para 
gerar os desejáveis ganhos de valor para o erário público, sugerindo procedimentos de contratação e 
selecção que contemplem uma forte pressão concorrencial, incluindo a negociação competitiva. Por outro 
lado, a escolha de um parceiro privado, tendo por referência soluções técnicas e financeiras abrangentes 
e incluindo, por norma, a fileira de criação de valor concepção-construção-exploração e, mesmo, a gestão 
do serviço, permite ao sector público beneficiar de efeitos de sinergia, da maior eficiência operacional de 
serviços infraestruturais, da concepção de soluções técnicas inovadoras, de novas soluções construtivas 
e da reengenharia de processos organizacionais.  
1201Cf., Paul A. Grout, Value for-money measurement in public-private partnership, EIB, vol. 10, nº 2, 2005, 
pp. 32 e ss.; D. Grimsey e M. K. Lewis, Are Public Private Partnerships Value for Money?. Evaluating 
Alternative Approaches and Comparing Academic and Practioner Views, Accounting Forum, vol. 29, nº 4, 
2005, pp. 345 e ss. 
1202 Segundo a Comissão Europeia, Guidelines for Successful PPP, ob.cit.,“While the benefits of 
partnering with the private sector in PPP’s are clear, such relationships should not be seen as the only 
possible course of action and are indeed complex to design, implement and operate (...) PPP is not the 
only method to deliver project financing and realisation. It does not provide a ‘miracle’ solution nor a quick 
fix and should only be used where appropriate and where it is able to deliver clear advantages and 
benefits”. Igualmente na Comunicação ao Conselho e ao Parlamento Europeu sobre as Finanças Públicas 
na UEM, ob. cit., o Executivo comunitário, reconhecendo os bons fundamentos microeconómcos das 
PPP’s na medida em que podem conduzir a ganhos de eficiência sem comprometimento dos objectivos 
públicos, alertou para o facto de “as soluções PPP não se justificarem pela necessidade de ultrapassar 
limitações orçamentais ou como expediente de contabilidade orçamental para registar despesas de 
investimento fora do universo das contas públicas. No mesmo sentido, o FMI, Teresa Ter-Minassian, 
Report Public-Private Partnerships, 12 March 2004, ob. cit., sobre as implicações orçamentais e para a 
contabilidade pública das PPP’s. 
1203 Como defendem Frédéric Bougrain, Jean Carassus e Marc Colombard-Prout, Partenariat public-privé 
et bâtiment en Europe : quels enseignements pour la France?, ob.cit., pp. 20 e ss., é de evitar a via PPP 
se movida apenas pela vontade de ultrapassar limitações orçamentais, ou seja, como uma mera técnica 
de financiamento. Se assim não for, tal prática pode mesmo conduzir à realização de projectos PPP com 
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Por outro lado, em relação às práticas de contratação pública tradicional, 

a aferição ex ante dos ganhos de valor de cada PPP representa, a par da 

suportabilidade financeira, o critério que melhor legitima e fundamenta a opção 

pela abordagem de parceria, justificando a selecção do modelo PPP mais 

adequado ao projecto, tendo em conta o grau desejável de envolvimento 

privado1204.  

 

4. Categorias e Modelos de Parceria 
 

4.1. Enquadramento 
 

A abordagem PPP, desde o lançamento e aprofundamento da PFI, que 

tem sido objecto não só de reflexões tendentes a balizar e definir os contornos 

nucleares do conceito, mas também de ensaios paralelos para analisar e 

classificar os vários tipos de parceria em presença e emergentes1205. 

 

Um cenário em que a óptica da contratação pública e, bem assim, as 

implicações orçamentais constituem os critérios mais relevantes para 

estabelecer as principais famílias tipológicas de parceria, tendo por campo de 

aplicação uma variada gama de projectos e serviços públicos, novos ou 

preexistentes1206. 

 

Neste contexto, as parcerias assumem uma diversidade de estruturas e 

modelos de provisão de infraestruturas e prestação de serviços, dando 

expressão a uma variedade de formas de cooperação entre as esferas pública 

e privada num quadro de transferência e partilha de riscos1207. 

                                                                                                                                               
custos globais mais elevados e compromissos públicos acrescidos, pondo porventura em risco os 
pressupostos e as condições de sustentabilidade das finanças públicas. 
1204 Cf., David Heald, Value for Money Tests and Accounting Treatment in PFI Schemes, AAAJ, vol. 16, nº 
3, 2003. 
1205 Cf., J. Newman, The dynamics of partnership, Paper presented to the seventh International 
Conference on Multi-organizational Partnership and Strategic Collaboration, Leuven, July, 2000. 
1206 Cf., R. Prud’homme, Essai de typologie des partenariats public-privé, in: Financement des 
infrastructures et des services collectifs. Le recours au partenariat public-privé, Paris, Presses des Ponts 
et Chaussées, 2000, pp. 329 e ss.; Hugo Zarco-Jasso, Public-Private Partnerships: A Multidimensional 
Model for Contracting Public-Private Centre, Working Paper nº 584, IESE Business School, University of 
Novarra, 2005. 
1207 Cf., D. Osborne e D. Gaebler, Reinventing Government, New York, Plenum Press, 1992; E. R. 
Yescombe, Public-private partnerships, ob. cit., pp. 9 e ss.; Darrin Grimsey e Mervyn K. Lewis, Public 
Private Partnerships, ob. cit., pp.59 e ss.; Stephan H. Linder e Pauline Vaillancourt, Mapping the Terrain of 
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Independentemente do tipo de projectos, o desenho de modelos PPP 

implica sempre um processo de escolha e integração das funções que hão-de 

ser agregadas na transacção e passadas para a responsabilidade do parceiro 

privado, sendo possível estabelecer vários níveis de englobamento, indo ao 

ponto de incluir os serviços nucleares. 

 

4.2. As Grandes Famílias Tipológicas 

 

Na perspectiva da contratação pública, a Comissão europeia, por 

influência das práticas lançadas pelo “Public Private Partnership’s Approach” 

britânico1208, identificou e sistematizou as duas grandes famílias tipológicas de 

PP’P’s, considerando que as parcerias públicas com o sector privado para a 

realização de projectos de interesse colectivo podem ser prosseguidas através 

quer de esquemas contratuais, quer de arranjos institucionais1209.  

 

Nesta medida, as PPP’s de tipo puramente contratual, assentes em 

relações puramente contratuais e com uma dada matriz de afectação e partilha 

de risco, têm assumido configurações diversas que, no quadro de uma 

“geometria variável”, atribuem uma ou várias tarefas, mais ou menos vastas, ao 

parceiro privado, incluindo as operações de concepção, financiamento, 

construção, manutenção e renovação, bem como a exploração de uma obra ou 

serviço de natureza intermédia ou a gestão e prestação final de um serviço 

público1210. 

 

Por sua vez, as parcerias de tipo institucional, que consubstanciam um 

patamar mais avançado, materializam-se na criação de uma entidade distinta e 

                                                                                                                                               
the Public-Private Partnership, in: Public Private Policy Partnerships, ob. cit., pp. 20-33; A. Wolf, Public 
and private in theory and practice: some implications of an uncertain boundary, in: Public and private in 
thought and practice: Perspectives on a grand dichotomy, Chicago, The University of Chicago Press, pp. 
182 e ss, 1997. 
1208 Em 2000, o Public Private Partnership’s Approach introduziu as PPP’s de tipo institucional: “The PPP 
label covers a wide range of different types of partnership, including: the introduction of private sector 
ownership into state-owned businesses ...” 
1209 Cf., Livro Verde sobre as PPP’s e o Direito Comunitário em Matéria de Contratos Públicos e 
Concessões, ob. cit.  
1210 Cf., Livro Verde sobre as PPP’s e o Direito Comunitário em Matéria de Contratos Públicos e 
Concessões, ob. cit., pp. 9 e ss. Trata-se de um modelo emblemático de parceria, seguido pela 
generalidade da Doutrina e que colhe a preferência esmagadora dos países no lançamento de projectos e 
programas PPP. 
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única de fim específico, que envolve a participação accionista dos dois 

parceiros e a consequente assunção e partilha dos riscos do projecto, sendo-

lhe atribuída a incumbência de disponibilizar uma determinada infraestrutura 

em benefício da população ou a prestação de um serviço público com vista à 

satisfação de uma necessidade colectiva12111212.  

 

Um quadro em que a cooperação directa de ambos os parceiros no seio 

de uma entidade comum dotada de personalidade jurídica permite ao sector 

público, além de integrar a experiência e as competências do parceiro privado, 

manter igualmente um nível elevado de controlo sobre os investimentos e o 

funcionamento operacional do serviço. Demais, o parceiro público, enquanto 

accionista e participante dos órgãos societários de decisão, goza da 

possibilidade de ajustar a participação ao longo do tempo, em função da 

evolução do contexto e das circunstâncias12131214. 

 

Na prática, está em causa uma distinção tipológica que se observa 

também nos Estados Unidos1215, onde o fenómeno PPP se inscreve num 

                                                 
1211 Cf., Livro Verde sobre as PPP e o Direito Comunitário em matéria de Contratos Públicos e 
Concessões, ob. cit., pp. 19 e ss. 
1212 O facto de uma PPP de tipo institucional implicar a criação de uma entidade específica detida ou 
controlada por ambos os parceiros não significa, no âmbito da parceria e do arranjo institucional que lhe 
dá expressão, que não possam coexistir relações contratuais e acordos que estruturem a distribuição das 
responsabilidades e riscos entre os dois parceiros, tendo em conta as várias matérias a regular. 
1213 No Livro Verde sobre as PPP e o Direito Comunitário em matéria de Contratos Públicos e 
Concessões, ob. cit., a criação de uma PPP institucional pode concretizar-se por via do estabelecimento 
de uma entidade de fim específico em que participam conjuntamente os dois parceiros ou resultar de um 
processo de abertura ao sector privado de uma empresa pública existente em que, em grau variável, o 
parceiro privado passa a deter uma posição de controlo. Uma posição acompanhada pela generalidade 
da Doutrina, nomeadamente, Paul Lignières, Partenariats Public-Privés, 2ª ed., ob. cit., pp, 123 e ss.; 
Sergio Massimiliano Sambri, Project Financing, ob. cit., pp. 485 e ss. 
1214 Ao nível dos Estados membros, regista-se o acolhimento tanto de PPP’s contratuais, como 
institucionais, sendo esta segunda categoria, segundo B. Jacobs, Networks, Partnerships and European 
Union Regional Economic Development Initiatives in the West Midlands, Policy and Politics nº25, 1997, 
pp. 39 e ss,, a via preferida no plano da Administração seja para o desenvolvimento de projectos 
infraestruturais e serviços públicos urbanos, seja para a renovação e reabilitação urbana. Na mesma 
linha, considerando a amplitude da experiência britânica, J. Askew, Public and private sector partnerships 
for urban regeneration, in: Local Government Policy Making nº17,1991; A. Hastings, Unravelling the 
process of partnership in urban regeneration policy, Urban Studies nº 33,1996; N. Bailey, A. Baeker e K. 
MacDonnald, Partnership Agenda in British Urban Policy, London, UCL Press,1995; G. Cavallier, 
Challenges from Urban Governance in the European Union, Dublin, European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions, 1998; L. Keen e R. Scase, Local Government 
Management: the Rhetoric and Reality of Change, Buckingham, Open University Press, 1998, pp. 23 e 
ss.; L. English e M. Skellern, Editorial of the special issue on the public-private partnerships, International 
JPP vol.I, nºs 1-2, 2005, pp. 45 e ss.  
1215 O National Council for Public-Private Partnerships define a PPP como “a contractual agreement 
between a public agency (federal, state or local) and a private sector entity. Thought this agreement, the 
skills and assets of each sector (public and private) are shared in delivering a service or facility for the use 
of the general public In addition to the sharing of resources, each party shares in the risks and rewards 
potential in the delivery of the service and/or facility” (www.ncppp.org). No mesmo sentido, M. Keating, 
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movimento mais amplo de privatização e visa a reforma da Administração 

pública no sentido da transformação do papel prestador do sector público1216, 

introduzindo, segundo Gansler e a Reason Foundation1217, uma orientação 

geral baseada nos mecanismos de mercado.  

 

Todavia, apesar de importante, esta primeira grande linha de 

diferenciação tipológica não é a única. De facto, como reconhece Jansen1218, o 

Centro de Conhecimento PPP do Ministério das Finanças dos Países Baixos 

identifica de forma distinta as “risk-sharing PPP’s”  e as “facilitory PPP”, 

consoante existe, ou não, um interesse financeiro do lado público1219.   

 

Então, as “risk-sharing” PPP, que visam a distribuição e partilha de 

riscos entre os universos público e privado, são vocacionadas sobretudo para o 

                                                                                                                                               
Commentary: Public-Private Partnerships in the United States from a European Perspective, in: 
Partnerships in Urban Governance – European and American Experience, New York, St. Martins Press, 
1998, pp. 87 e ss.; J. Allen, K. Chi, K. Devlin, M. Fall, H. Hartry e W. Masterman, The Private Sector in 
State Service Delivery. Examples of Innovative Practice, Washington DC, The Council of State 
Government and the Urban Institut Press, 1993, pp. 45 e ss.; Anne Larason Schneider, Public-Private 
Partnerships in the U.S. Prison System, in:Public-Private Policy Partnerships, Cambridge, Massachusetts, 
London, England, The MIT Press, 2000, pp.119 e ss.; D. Daley, The Politics and Administration of 
Privatization: Effects Among Local Governments, Pol. Studies Journal, vol. 24, nº 4, 1996, pp. 629 e ss.; 
C. L. Shultz, The public use of private interest, Washington, DC, The Brookings Institute, 1997, pp. 46 e 
ss; P. Starr, The new life of the liberal state. Privatizations and the restructuring of state-society relations, 
in: Public enterprise and privatization, New York, Westvew Press, 1990, pp. 22 e ss.; J. Weintraub, The 
theory and politics of the public-private distinction, in: Public and private in thougt and practice. 
Perspectives on a grand dichotomy, Chicago, The University of Chicago Press, 1997, pp.1-42; Peter 
Raymond, Delivering the PPP promise in the US, Global PPP/Infrastructure Yearbook 06/07, DLA Piper 
Rudnick Gray Cary, pp. 60 e ss.; David L. Seader, The United States’ Experience with Outsourcing, 
Privatizarion and Public-Private Partnerships, www.ncppp.org, “The United States has a unique history 
and culture of developing working;  relationships between the public and private sectors in the provision of 
public services and infrastructures”.; Dick Gephardt, Matthew C Bernstein e Crstina E. Antelo, In American 
PPP, Politics is as fundamental as financing, Global PPP/Infrastructure Yearbook 06/07, DLA Piper 
Rudnick Gray Cary, pp. 28 e ss.; Richard Normant, PPP – American Style, The PFI Journal, 30 de 
Outubro de 2002, pp. 26 e ss.  
1216 Segundo E. S. Savas, Privatizing the Public Sector How to Shrink Government, New Jersey, Chatham 
House Publishers, Inc.,1982, pp.11 e ss., ao longo dos anos, o conceito de privatização tem vindo a 
ganhar sucessivos contornos e significados; em sentido estrito, e na forma mais pura, representa a 
passagem (ou venda) de activos e serviços detidos pelo sector público para a órbita do sector privado, 
traduzindo uma opção consequente de desinvestimento público ou desnacionalização; modernamente, 
em sentido lato, assemelha-se a um conceito-chapéu que visa a introdução transversal de competição e 
concorrência no conjunto de actividades de prestação dos serviços públicos, através de um envolvimento 
acrescido do sector privado, recorrendo a um leque diferenciado de arranjos institucionais e contratuais, 
incluindo os esquemas PPP. 
1217Cf.,Jacques S. Gansler, Moving Toward Market-Based Government: The Changing Role of 
Government as the Provider, USA, IBM Endowment for the Business of Government, 2003 e Reason 
Foundation, Transforming Government Through Privatization, Annual Privatization Report 2006, USA  
(www.reason.org); P. G. Apen, B. C. Benicewiez e J. R. Laia, A new model for public-private partnerships, 
Tech. in Society, nº16, 1994, pp. 389-402; A. Rodal e D. Wright, A dossier on partnerships, optimum. 
JPSM  nº 24,  pp. 1-16, 1997. 
1218 Cf. J.G.J. Jansen, Stibbe Amsterdam, Kennis-Centrum PPS, Ministry of Finance, PPP and Public 
Procurement Guide (www.minfin.nl/pps), August 2001. 
1219 Cf., Linklaters & Alliance, PPP in the Netherlands, Amsterdam, Linklaters & Alliance, 2001; Darrin 
Grimsey e Mervyn K. Lewis, Public-Private Partnerships, ob. cit., pp. 16 e ss.  



 360

desenvolvimento de projectos passíveis de exploração comercial, tendo o 

parceiro público interesse em participar ou enquadrar a forma como a 

exploração é conduzida1220.  

 

Quanto às “facilitory PPP”, representam um outro grande espaço de 

cooperação entre os sectores público e privado no desenvolvimento de 

projectos e serviços de finalidade colectiva, cabendo à esfera pública o 

desempenho do papel de mero facilitador, não se justificando por isso que 

assuma qualquer risco ou interesse financeiro. Por conseguinte, nesta 

modalidade, são de cometer inteiramente ao sector privado o financiamento e 

os riscos do projecto, regulando em termos contratuais a colaboração entre 

ambos os parceiros.  

 

No plano das implicações financeiras, entre as várias tipologias do 

fenómeno PFI/PPP pode destacar-se a que toma como referência a origem dos 

recursos financeiros que sustentam a parceria1221. Trata-se de um critério que 

se revela mais eficiente e operativo do que outros exercícios tipológicos visto ir 

ao cerne da questão, isto é, a identificação de quem, em última instância, 

suporta e viabiliza financeiramente a parceria, inspirando também duas famílias 

principais de parcerias. 

 

A esta luz identificam-se as parcerias que representam uma aquisição 

de serviços de longo prazo do sector público ao sector privado ou, na 

perspectiva do sector privado, uma venda de serviços ao sector público, 

prestando o parceiro privado o serviço pretendido com contrapartida no 

pagamento correspondente por parte parceiro público, em regra sob a forma de 

desembolsos regulares e periódicos ao longo do período de prestação do 

                                                 
1220 Está em causa um género de PPP’s que abrange um largo leque de esquemas, compreendendo ora 
parcerias de tipo institucional, ora de natureza contratual: a primeira categoria prosseguida na lógica da 
“joint-venture”, sob a forma de uma entidade empresarial comum, em que o sector público partilha o risco 
comercial com o parceiro privado, beneficiando de dividendos ou incorrendo em eventuais perdas; e a 
segunda, assente no modelo da concessão, conferindo o sector público a um operador privado o direito 
de exploração ou operação de um projecto baseado numa peça infraestrutural, numa óptica de longo 
prazo, com contrapartida estabelecida em termos de uma remuneração fixa ou variável ligada, no todo ou 
em parte, à performance comercial da responsabilidade do parceiro privado. 
1221 Cf., Philippe Cossalter e Bertrand du Marais, La Private Finance Initiative, ob. cit., pp. 13 e 14. 
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serviço e de acordo com o serviço efectivamente prestado1222. Nesta gama de 

parcerias os custos globais são suportados por fundos públicos, sendo os 

serviços prestados aos utentes de forma total ou tendencialmente gratuita 

quando está em causa a prestação de um serviço final1223.  

 

Um outro modelo, corresponde a parcerias financeiramente auto-

sustentáveis, prestando o parceiro privado um serviço final mediante a 

cobrança da correlativa contribuição pecuniária aos utentes mediante taxas, 

estruturas tarifárias ou preços. 

 

 Consubstancia-se, assim, uma categoria que compreende não só as 

parcerias financeiramente auto-sustentáveis em termos puros, que 

representam aliás um universo relativamente circunscrito mesmo perante 

projectos geradores de receita susceptíveis de exploração comercial1224, mas 

também as que repousam em soluções híbridas de financiamento, combinando 

a contribuição dos utentes com o esforço dos contribuintes. 

 

Ora, tendo em conta os traços distintivos destes dois grandes ramos, 

constata-se que ambos têm incidências orçamentais, com implicações nas 

finanças públicas e na gestão orçamental. 

 
 
 
 
 

                                                 
1222 Segundo Frédéric Marty, Sylvie Trosa e Arnaud Voisin, Les Partenariats Public-Privé, ob. cit., pp. 63- 
68, os mecanismos de pagamento típicos deste tipo de esquemas PPP associam frequentemente o fluxo 
de pagamentos públicos aos níveis de utilização do serviço e incorporam incentivos ao desempenho, 
prevendo, designadamente, penalizações ligadas a deduções ao pagamento devidas por falhas de 
prestação do serviço, que podem inclusive conduzir à rescisão do parceria.  
1223 Como assinala E.R.Yescombe, Public-private partnerships, ob. cit., pp. 67 e ss., trata-se de uma 
aproximação que tem sido crescentemente desenvolvida a nível mundial, com configurações variáveis, 
cobrindo esquemas de parcerias quer em sectores de políticas públicas sociais, mormente em matéria de 
prestação de serviços de saúde e educativos, quer em sectores secantes de funções de soberania, como 
serviços prisionais, quer, ainda, em sectores de natureza marcadamente infraestrutural, quanto a pontes, 
túneis e auto-estradas, no formato da prestação de serviço sem cobrança ao utilizador. No mesmo 
sentido, Michael Klein, Risk, Taxpayers and the Role of Governments in Project Finance, Policy Research 
Working Paper 1688, World Bank, Washington, DC, 1996. 
1224 Cf., Jean-Marc Allix “France’s A41: Paving the Way for Future Road Deals”, Freshfields Bruckhaus 
Deringer, Infra-News 2006 (www.infra-news.com/feature articles).  
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4. 3. O Enfoque nas Parcerias Contratuais  
 

4.3.1. Englobamento e “Geometria Variável”  
 

Na senda de Savas1225, entre a provisão pública tradicional e os modelos 

correspondentes ao exercício de actividades puramente privadas é possível 

conceber e modelar diversos tipos de parceria com diferentes esquemas de 

repartição de responsabilidades entre os universos público e privado, tendo em 

vista quer a disponibilização de infraestruturas, quer a prestação de serviços 

públicos. 

 

A materialização destes modelos estabelece-se fundamentalmente 

através de parcerias de natureza contratual1226, cuja raiz assenta na 

contratação de um projecto de parceria por um ente público a um parceiro 

privado, centrado no fornecimento de serviços operacionais numa perspectiva 

de longo prazo, consubstanciando uma contratação global1227 que se pretende 

mais eficiente do ponto de vista económico1228. 

 

Neste domínio não existe um modelo de parceria adequado a todas as 

circunstâncias dos contextos de intervenção, nem a todas as características 

técnico-económicas dos projectos e serviços envolvidos1229. De facto, os 

                                                 
1225 Cf., E. S. Savas, Privatization and Public-Private Partnerships, ob. cit., pp. 241 e ss. No plano 
internacional, os diferentes modelos são identificados por acrónimos que, de um modo geral, pretendem 
reflectir o conjunto das principais actividades cometidas ao operdor privado, assim como o tratamento 
conferido em matéria de reversibilidade dos bens infraestruturais envolvidos para a titularidade público. 
Um elenco significativo de nomenclaturas, consagrando modelos distintos, é identificado por Teresa Ter-
Minassian, Public-Private Partnerships, IMF, 12 March 2004, ob. cit., pp. 7 e ss.; OECD, Public-Private 
Partnerships – In Pursuit of Risk Sharing and Value, ob. cit., pp. 20 e ss.; Frédéric Marty, Sylvie Trosa e 
Arnaud Voisin, Les Partenariats Public-Privé, ob. cit., pp. 106 e ss. 
1226 Cf., Chris Brown, United Kingdom: Public private partnerships, IFLR, July, 1999, pp. 24 e ss. 
1227 Como assinalam Darrin Grimsey e Marvin K. Lewis, Public Private Partnerships, ob. cit., pp. 129 e ss., 
a contratação global envolve, em regra, um processo de “bundling” de várias actividades requeridas para 
desenvolver um empreendimento ou prestar um serviço, como a concepção, construção, financiamento, 
manutenção, operação e exploração, assentando em “bundled contracts”, em contraposição à 
contratação tradicional que segue a prática do recurso a um processo de “unbundling”, dando origem a 
“unbundled contracts”. 
1228 Cf., O. Hart, Incomplete Contracts and Public Ownership: Remarks and an Application to Public-
Private Partnerships, ob. cit., pp. 69 e ss 
1229 Cf., A.Akintoye, M. Beck e C. Hardcastle, Public-private partnerships. Managing risks and 
opportunities, ob. cit., pp. 45 e ss.; PwC, Review of PPP Structures Report, sob encomenda do Ministério 
das Finanças da Irlanda, Maio de 2001. Segundo Tom Startup, Building Flexibility. New Delivery Models 
for Public Infrastructure Projects, Deloitte, London, 2006, p. 15, não existem modelos únicos de aplicação 
universal, tipo “one size suits all”. Discorrendo sobre esta temática, Bernard du Marais, One size fits all, 
AJDA, 2004, pp. 1273 e ss. 
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projectos de natureza infraestrutural e respectivo processo de montagem em 

parceria revestem aspectos diferenciadores e apresentam exigências distintas 

em função da complexidade seja dos serviços e produtos a prestar, seja dos 

mercados a que se dirigem uns e outros1230.  

 

Acresce que, considerado o especial dinamismo do processo PPP, é 

igualmente consensual a ausência de um modelo genérico ou uma “melhor” 

estrutura para todos os tipos de projectos, como reforça, aliás, a Comissão 

europeia1231, que continua a abster-se de fazer qualquer tipo de recomendação 

sobre a adequação de estruturas específicas.  

 

Em todo o caso, reconhece-se que certos modelos são mais apropriados 

a determinados tipos de projecto e conjunto de circunstâncias do que outros, 

justificando-se, no âmbito da formulação de uma política PPP, a definição de 

um quadro de orientação para os sectores público e privado1232.  

 

No desenho de um modelo PPP reveste uma especial acuidade a 

demarcação entre as funções ou actividades a reter pelo sector público e as 

que importa transferir para o parceiro privado.  

 

                                                 
1230 Sob a caracterização dos graus de complexidade dos “outputs” e dos mercados de diferentes 
projectos infraestruturais, Charles Walker e Adrian J. Smith, Privatized Infrastructure: the Built, Operate, 
Transfer Approach, ob. cit., pp. 240 e ss. Sobre as opções de participação do sector privado e a adopção 
de PPP’s no sector da saúde, Rob Taylor e Simon Blair, Public Hospitals – Options for Reform trough 
Public-Private Partnerships, Public Policy for Private Sector, Note nº 241, January 2002, World Bank, e 
Tonia Marek, Chiaki Yamamoto e Jeff Ruster, Private Health Policy and Regulatory Options for Private 
Participation, Public Policy for Private Sector, Note nº 264, June 2003, World Bank. Sobre a prática 
diferenciada de concessões rodoviárias na Europa, Analysis of Hiqhway Concessions in Europe, 1999, 
French Highway Directorate. (www.worldbank.org/transport/roads/tr_docs/hwy_conc.pdf). 
1231 Cf., Comissão Europeia, Guidelines for Successful Public-Private-Partnerships, ob. cit. Neste sentido, 
Darrin Grimsy e Marvin K. Lewis, Public Private Partnerships, ob. cit., pp. 16 e ss., que sublinham haver 
sempre uns modelos mais apropriados do que outros para viabilizar a realização de cada parceria em 
função dos objectivos preconizados, das especificidades técnicas dos projectos e do contexto de 
actuação, cabendo por conseguinte às entidades públicas identificar em cada caso o modelo mais 
apropriado. Está em causa uma questão que adquire um alcance e uma dimensão diferentes consoante 
as autoridades públicas pretendem proceder tão só à selecção do modelo mais consentâneo com a 
concretização de um projecto relevante, ou mudar a forma de prestação de um serviço, ou, ainda, numa 
escala mais vasta, corporizar o modelo de parceria que melhor se enquadre nos objectivos de uma 
intervenção em termos de programa, contemplando uma série de projectos de parceria do mesmo tipo. 
1232 Em termos genéricos, HMTreasury, Infrastructure procurement: delivering long-term value, March 
2008, pp. 18 e ss., identifica as condições e os requisitos em que um contrato PFI pode ser considerado 
adequado e os projectos em que o modelo de concessão pode ser exequível. A este respeito a 
Partnerships Victoria, Overview. Guidance Material, July 2006, Melbourne, pp. 9 e ss., também especifica 
expressamente a gama de modelos que integram a actual política PPP, bem como a respectiva repartição 
de funções entre os parceiros público e privado. 
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Desde logo, impõe-se considerar que está em causa uma prestação de 

serviços, não um mero fornecimento de activos1233. Por isso, o pacote de 

responsabilidades e riscos transferíveis para o sector privado deve ir mais 

longe do que o mero formato concepção-construção ou concepção-instalação, 

combinando, em grau variável, um conteúdo de prestação continuada de 

serviços, uma transferência efectiva de risco em termos de disponibilização e 

utilização e, porventura, a assunção de risco de procura ou de mercado1234.  

 

Em termos típicos, a modelagem de uma parceria engloba em uma 

transacção única uma componente de investimento físico, associando por 

norma o respectivo financiamento prévio, e uma componente de prestação de 

serviços em regime contínuo, cujo elenco de elementos e níveis de 

desempenho pode ser mais ou menos extenso e exigente, contemplando o 

cerne dos serviços prestados tradicionalmente pelo sector público e que fazem 

parte do corpo dos respectivos serviços nucleares. Por seu turno, o operador 

privado, a quem cabe assegurar o respectivo financiamento prévio na 

totalidade ou em parte, é ressarcido dos custos e remunerado por via do 

utilizador ou do contribuinte ou, ainda, segundo uma fórmula mista. 

 

A versatilidade da abordagem PPP torna possível configurar várias 

permutações contratuais de acordo com diferentes estruturas de distribuição de 

papéis entre as esferas pública e privada, tomando em conta seja as 

características dos projectos, seja as especificidades dos contextos em que se 

desenrolam. Por sua vez, a diferentes estruturas de repartição de 

responsabilidades correspondem várias combinações de partilha de riscos, 

                                                 
1233  No Reino Unido, os projectos PFI são primacialmente abordados como uma provisão de serviços e 
não como uma aquisição de activos. Neste sentido, Teresa Ter-Minassian, Public-Private Partnerships, 
IMF, 12 March 2004, ob. cit., pp. 37 e ss. Conforme sublinha Timothy J. Stone, PFI Manual, Butterworths, 
Issue 9, November 2002, London, pp. 1/16 e ss., um dos objectivos claros é adquirir “services, not assets” 
revertendo a lógica de contratação pública tradicional e passando a perspectivar a contratação PPP com 
o foco nos serviços – “assets must be seen purely as enablers”. Nesta linha, A. Bentz, P. Grout e M. 
Halonen, What Should the State Buy, Working Paper Series nº 40, 2001; Jean Carassus, Construction: la 
mutation de l’ouvrage au service, ob. cit., pp. 56 e ss.  
1234 Como defende Paul Lignières, Partenariats Public-Privés, 2ª ed., ob. cit., pp. 582 e ss., se não cobrir 
nem uma prestação continuada de um serviço ou carteira de serviços por parte do parceiro privado, nem 
a transferência dos correspondentes riscos operacionais, uma montagem dificilmente pode ser entendida 
como um esquema PPP, uma vez que amputada da forma duradoura da cooperação entre os sectores 
público e privado para satisfazer necessidades colectivas, enquanto uma componente central e intrínseca 
do próprio conceito de parceria. 
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pressupondo como princípio basilar uma transferência de risco substantiva 

para o parceiro privado1235.  

 

Na modelagem das transacções PPP, a transferência de risco constitui 

um factor vital e insubstituível para gerar ganhos de VfM, sendo certo que o 

principio nuclear da afectação de riscos não visa transferir o máximo risco para 

o parceiro privado, antes optimizar a afectação de riscos entre os parceiros. 

Assim, presumindo-se que é possível estabelecer uma afectação óptima dos 

riscos, no desenho de um modelo de parceria cada risco há-de ser cometido à 

parte que está em melhores condições de o gerir e mitigar da forma mais 

eficiente ou económica1236.  

 

Na definição de um modelo PPP, o conjunto de actividades e 

responsabilidades a transpor para a esfera do operador privado deve implicar 

uma transferência de risco mais substancial do que na contracção pública 

tradicional no tocante aos riscos de concepção e construção. Deste modo, de 

acordo com os princípios de afectação dos riscos, está em causa determinar 

em relação a cada actividade adicional a transferir se o parceiro privado 

representa, ou não, a parte que está em melhores condições para gerir e 

mitigar os riscos inerentes1237. 

 

Por isso, no sentido de optimizar a afectação dos riscos, alguns riscos 

são de atribuir integralmente a uma das partes e outros, eventualmente, a 

                                                 
1235 Desde os primórdios da PFI que o tesouro inglês, Private Opportunity, Public Benefit, Progressing the 
Private Finance Initiative, Private Finance Panel, November 1995 pp. 18 e ss., clarifica o princípio que há-
de governar a transferência de risco, estabelecendo que, face à contratação tradicional, “PFI projects 
provide better VfM, providing sufficient risk is transferred and the scope is sufficiently wide to allow the 
optimum degree of risk transfer”.  
1236 Na linha dos princípios delineados para a transferência de risco nos projectos PFI, o Tesouro inglês, 
HMTreasury Taskforce – Private Finance Partnerships for Prosperity – The Private Finance Initiative. 
November 1997, pp. 10 e ss., confirmou estas orientações aquando do lançamento da nova abordagem 
PPP ao enunciar “the optimum alllocation of risk, rather than maximising risk transfer, is the objective, and 
vital to ensure value for money is not dimisnished”. Numa transacção PPP/PFI, Timothy J. Stone, Manual, 
Butterworths, Issue 9, ob. cit., pp 1-34 e ss., estabelece a “optimality” da afectação dos riscos como um 
objectivo vital a perseguir, seguindo a experiência da comunidade financeira na montagem do 
financiamento de grandes empreendimentos internacionais, prevenindo sobre os indesejáveis efeitos 
económicos de uma afectação inapropriada de risco entre as partes, fazendo um parceiro suportar riscos 
para os quais não dispõe das melhores condições para os controlar e mitigar ao menor custo. 
1237 Cf., OECD, Public-Private Partnerships – In Pursuit of Risk Sharing and Value for Money, ob. cit., 
pp.50 e ss.; Anne-Marie Toledo e Paul Lignières, Le Financement de Projet, ob. cit., pp. 6 e ss.; Willie 
Tan, Principles of Project and Infrastructure Finance, ob. cit., pp. 138 e ss. 
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partilhar1238. Em termos de grandes categorias de riscos, a vocação do sector 

público aponta para a retenção, no mínimo, dos riscos políticos e de natureza 

legislativa, enquanto que os denominados riscos comerciais são transferíveis, 

em princípio, para o sector privado, podendo emergir modelos que contemplam 

ainda uma partilha em relação a algumas componentes do risco comercial1239.  

 

Ora, na acepção “pura” do contrato de concessão, que preconiza a 

exploração de uma actividade pública por “conta e risco” do operador privado e 

estabelece a transferência integral da álea financeira, faz sentido passar a 

globalidade, ou quase, dos riscos comerciais, com uma particular ênfase para 

os que se situam do lado da procura. Todavia, na modelagem PPP o grau de 

transferência de risco deve perseguir a optimização da afectação dos riscos do 

projecto como princípio de valorizar os ganhos para o erário público, 

justificando, em certas montagens, que possa não haver lugar a transferência 

do risco de procura e, em outras, a respectiva partilha1240. Assim, no modelo de 

                                                 
1238 Como defende Alain Fayard, “sharing of risks between the concession authority and the concession 
company is a core point of PPP”, in: Analysis of Highway Concession in Europe, Conference on Highways: 
Cost and Regulation in Europe, University of Bergamo, 2004, (dinamico2.unibg.it/highways/paper/ 
FAYARD.pdf). 
1239 Na perspectiva da modelagem, como sublinha a OECD, Public-Private Partnerships – In Pursuit of 
Risk Sharing and Value for Money, ob. cit., pp. 53 ess., os riscos comerciais conjugam duas importantes 
vertentes, tomando como ângulo de referência o lado da procura ou o lado da oferta de um dado projecto 
de parceria: do lado da oferta do projecto encontram-se os riscos associados à fileira de actividades 
concepção-construção-operação que, na modelagem de uma parceria, são de transferir para o sector 
privado; do lado da procura dos serviços do projecto é possível delinear, em crescendo, sucessivos níveis 
de risco que podem ser, ou não, transferidos, indo desde o risco de volume e o risco de procura, até ao 
risco de mercado. De acordo com o HM Treasury Private Opportunity, Public Benefit, Progressing the 
Private Finance Initiative, Private Finance Panel, November 1995, pp. 14 e ss., é difícil conceber o 
desenho de um esquema PFI que seja satisfatório sem envolver um pacote de transferência de riscos que 
abranja a concepção, construção, os custos operacionais e a disponibilidade do serviço, admitindo que, 
no tocante a outros riscos, a transferência é variável e negociável, estando em causa mormente os riscos 
de procura (de volume, de utilização, de receita) e de mercado. De acordo com o nível de risco transferido 
é desenhado um mecanismo de pagamento apropriado: um pagamento baseado na disponibilidade, 
quando não existe transferência de risco da procura; um sistema tarifário, quando esse risco é passado 
para o operador privado, normalmente associado a um regime de exclusividade; um mecanismo de 
pagamento pelo serviço e estruturado em bandas ou em “performance”, quando existe partilha do risco de 
procura. No tocante ao risco de financiamento do projecto, a sua gestão é tipicamente do parceiro privado 
e dos respectivos financiadores. Todavia, certas circunstâncias podem justificar esquemas híbridos de 
financiamento que associam subvenções públicas de capital ao financiamento privado, como salienta a 
PwC, Hybrid PPPs: Levering EU funds and private capital, PPIAF, World Bank, January 2006, tendo por 
campo de observação a prática europeia em relação à aplicação dos fundos estruturais. Por outro lado, 
no sentido de assegurar a viabilidade da parceria, para além de um envolvimento financeiro, o sector 
público pode ainda realizar contribuições em espécie e conceder garantias de Estado, como assinalam 
Frédéric Marty, Sylvie Trosa e Arnauld Voisin, Les Partenariats Public-Privé, ob. cit., p. 72. No tocante ao 
risco da participação pública em matéria de garantias é de atender às considerações de Richard 
Hemming, Public-Private Partnerships, Government Guarantees and Fiscal Risk, IMF, 2006, sobre o 
impacto futuro nas responsabilidades orçamentais e respectivas exigências de transparência. 
1240 Cf., Tom Startup, Building Flexibility: New Models for Public Infrastructure Projects, Delloitte Research, 
UK, March, 2006. 
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concessão, o nível de transferência dos riscos comerciais associados à procura 

tende a ser superior ao que é possível numa transacção de tipo PFI ou DBFO. 

 

Num quadro de “geometria variável”, as parcerias podem assumir 

diversos figurinos de repartição de responsabilidades entre os sectores público 

e privado, não existindo a priori uma matriz de risco única e definida. Trata-se 

de uma constatação incontornável que não deixa de condicionar a margem de 

manobra para proceder à estandardização de contratos no sentido não só de 

aclarar a afectação dos riscos entre os parceiros, mas também de minimizar os 

custos de transacção que envolvem estes complexos processos de 

contratação1241. 

 

 A modelagem PPP pretende dar resposta, portanto, às necessidades de 

optimização da gestão global de riscos dos projectos, devendo a política PPP 

orientar-se estrategicamente para os projectos em que o sector privado pode 

acrescentar mais valor1242. Estão neste caso os segmentos infraestruturais 

onde a escala e complexidade dos projectos é elevada, bem como as áreas 

onde os projectos apresentam oportunidades de inovação na concepção e 

desafios tecnológicos. 

 

Dai que a opção pela via PPP seja justificável quando as transacções 

contêm conteúdos substantivos de prestação de serviços e estão em causa 

esquemas que representam investimentos avultados e complexos. Por isso, 

considerando que na modelagem de uma parceria existe um limiar mínimo de 

transferência de riscos para a esfera do parceiro privado1243, há que atender 

                                                 
1241 Os esforços de estandardização de contratos são particularmente úteis quando existem programas 
PPP que compreendem uma série de projectos similares, com objectos bem definidos e especificações 
de serviço idênticas, como em relação a hospitais ou escolas. No Reino Unido, o Tesouro britânico 
adoptou, em Março de 2007, a 4ª versão dos contratos estandardizados, tendo em vista os esquemas PFI 
(www.hm-treasury.gov.uk/documents/public_private_partnerships/ppp_standardised_contracts.cfm).  
1242 A este propósito vejam-se as recomendações de Peter Fitzgerald, Review of Partnerships Victoria 
Provided Infrastructure, Final Report to the Treasurer, January 2004, pp.17 e ss. 
1243 Tomando como referência os critérios de afectação dos riscos às partes estabelecidos pelo Eurostat, 
nos termos da Decisão nº18/2004, de 11.Fevereiro.2004, sobre défice e dívida públicos relativa ao 
tratamento PPP’s, o nível mínimo de transferência deve compreender, pelo menos, o risco de construção 
e, adicionalmente, o risco de disponibilidade e/ou o risco de procura. Na orientação que o Eurostat definiu 
para o tratamento das PPP’s nas contas públicas, foram estabelecidos os critérios que hão-de atender ao 
grau de transferência de risco para o operador privado. Esta análise de risco incide sobre as três 
categorias de riscos "genéricos", recomendando que os activos envolvidos sejam classificados “fora” das 
contas públicas desde que se verifiquem cumulativamente duas condições: (i) o parceiro privado suporte 
o risco de construção, e (ii) o parceiro privado suporte pelo menos um dos riscos de disponibilidade ou de 
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que, para projectos abaixo de um determinado montante de investimento ou 

transacções abaixo de um dado valor, outras vias de contratado podem 

mostrar-se mais adequadas1244.  

 

Na linha da modelagem em “geometria variável”, nos projectos 

complexos de capital-intensivo e elevado risco comercial, a viabilidade da 

montagem pode requerer uma estratégia de integração de operações ou, 

inversamente, apontar no sentido de uma separação de negócios e 

transacções.  

 

Então, o processo de englobamento das funções a incluir na transacção 

pode extravasar o estrito escopo do projecto central, alargando-se a outros 

projectos ou serviços congéneres, por vezes já existentes, combinando várias 

operações em uma transacção única1245. Porém, em outros casos, o 

aprofundamento do processo de integração de funções não conduz a ganhos 

acrescidos em sede de viabilidade do projecto global, pelo que e torna 

necessário trabalhar em sentido oposto, ou seja, separando funções e 

actividades, destrinçando a natureza das actividades e negócios e 

                                                                                                                                               
procura. Para que se esteja perante um verdadeiro contrato PPP, a transferência de risco deve abranger 
mais do que a simples passagem do risco de construção, incluindo igualmente o risco de disponibilidade 
e/ou de utilização/volume. Havendo suficiente transferência de risco para o parceiro privado, então 
justifica-se que os activos infraestruturais sejam contabilizados “fora” das contas públicas.  
1244 A este propósito, o Tesouro britânico, após a avaliação dos projectos PFI de 2003, HM Treasury, PFI: 
Meeting the Investment Challenge, July 2003, p.52, estabeleceu um limiar de elegibilidade para os 
projectos PPP, em termos do custo de investimento, no valor de £20 milhões. Este limite mantém 
actualidade, sendo entendido como indicativo e deixando em aberto a hipótese de fazer um pacote de 
projectos (“bundling”), HM Treasury, PFI: Strengthening Long-Term Partnerships, March 2006, p. 32. No 
mesmo sentido, em relação ao Estado de Victoria, Peter Fitzgerald, Review of Partnerships Victoria 
Provided Infrastructure, Final Report to the Treasurer, January 2004, ob. cit., pp. 20 e ss., recomenda que 
seja fixado um limite mínimo para a aplicação da abordagem PPP, propondo que os projectos elegíveis se 
situem a acima de $100 milhões de despesa de capital, um valor sensivelmente correspondente ao dobro 
do limite britânico, admitindo, porém, a possibilidade de “bundling” dos projectos. Em Portugal, o regime 
jurídico das parcerias público-privadas em vigor, alínea d), nº 5, do artigo 2º, do Decreto-Lei nº 141/2006, 
de 27 de Julho, exclui do âmbito de aplicação do diploma as parcerias que representem, 
cumulativamente, um encargo acumulado actualizado inferior a 10 milhões de euros e um investimento 
inferior a 25 milhões de euros deixando antever a possibilidade de se estabelecerem parcerias abaixo 
daquele limiar e fora da tramitação procedimental prevista no diploma. 
1245 Para ilustrar esta situação, considere-se a atribuição, em regime de concessão de obra pública, da 
concepção, projecto, construção, financiamento, exploração e manutenção da nova travessia rodoviária 
sobre o rio Tejo, em Lisboa, que se operou mediante um concurso internacional, tendo por objecto o 
estabelecimento da nova travessia rodoviária, (Ponte Vasco da Gama), e a exploração e manutenção da 
actual ponte (Ponte 25 de Abril), segundo o nº 1 da Portaria nº 980-A/92, de 15 de Outubro. Considere-se 
ainda o modelo de transacção preconizado para o projecto do novo aeroporto de Lisboa, a localizar na 
Ota, e agora em reequação, nos termos do nº1 da Resolução do Conselho de Ministros nº 20/2007, de 14 
de Fevereiro, segundo o qual o modelo de transacção assentava em uma operação única, congregando a 
contratação da concepção, construção, financiamento e exploração da nova infraestrutura aeroportuária 
com a privatização da ANA – Aeroportos de Portugal, S.A.  
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circunscrevendo, se necessário, o âmbito da PPP às funções com apetência a 

serem transferidas para o sector privado, de modo a assegurar a viabilidade 

económico-financeira e comercial do projecto1246. 

 

Nesta medida, a reflexão actual sobre a modelagem PPP parte da 

constatação de que alguns dos modelos de parceria mais popularizados nas 

iniciativas de desenvolvimento infraestrutural pecam por não serem adequados 

a situações em que se observam graus elevados de complexidade e incerteza, 

nomeadamente no que respeita tanto à definição da infraestrutura e dos 

serviços necessários, como ao modo de recuperar os respectivos custos1247.  

 

De facto, a utilização de modelos contratuais que tendem a configurar 

um “arm’s-length contract” tem os seus limites, uma vez que este tipo de 

relação contratual não constitui o melhor veículo para estabelecer uma parceria 

em situações que reúnem graus significativos de complexidade e incerteza no 

tocante às soluções infraestruturais e aos modos de prestação do serviço e de 

recuperação de custos. Estas situações reclamam, porventura, outros quadros 

de partilha de riscos entre os parceiros, eventualmente através de estruturas 

comuns como sucede com certas parcerias e alianças no sector privado1248. 

 

                                                 
1246 A título ilustrativo, veja-se que, atendendo à envergadura e complexidade do Projecto da Rede de Alta 
Velocidade (RAVE), em Portugal, a estratégia de implementação do empreendimento adoptou a 
abordagem PPP seguindo a perspectiva da separação de negócios e de parcerias. De acordo com a 
Apresentação do Modelo de Negócio, de 21 de Junho de 2007, (www.rave.pt/tabid/303/Default.aspx), 
operou-se o desdobramento do projecto em várias parcerias, estando previsto uma PPP para a operação 
comercial do serviço, outra parceria para a sinalização e telecomunicações e o lançamento separado de 7 
PPP’s do tipo DBFM para o desenvolvimento dos vários troços que integram a infraestrutura ferroviária. 
Para os contratos DBFM, o mecanismo de remuneração do operador privado baseia-se na disponibilidade 
da infraestrutura ferroviária de acordo com o desempenho, prevendo-se ainda duas componentes 
adicionais de pagamento: uma, ligada à manutenção e outra, associada ao tráfego. Entretanto, em 2 de 
Junho do corrente ano de 2008, foi lançado o concurso público internacional para a primeira parceria 
relativa à concessão das infraestruturas do troço Poceirão/Caia (www.rave.pt). 
1247 Neste panorama, a necessidade de manter um esforço de inovação contínua tem sido reiterada 
sobretudo no Reino Unido, onde o mercado PPP, havendo atingido maturidade, reclama novas soluções 
em termos de cooperação entre os sectores público e privado, como assinala Tom Startup, Building 
Flexibility. New Delivery Models for Public Infrastructure Projects, ob. cit., preconizando o alargamento do 
espectro de modelos ligados à PFI e à implementação do programa PPP “Local Investment Finance Trust 
(LIFT)”, dirigido ao sector da saúde, e do programa PPP “Local Education Partnership (LEP)”, destinado 
ao sector da educação. 
1248 Como referem Paul Brewer e Libby Johnson, “standard PFI structures may not be appropriate”, “asset-
intensive PPP’s should not assume that project financing is the only funding method  capable of delivering 
a value for money solution” e “PPP’s need more robust ways of ensuring continuing value”, in: Partnering 
in Practice – New Approaches to PPP Delivery, PwC, London, October 2004, p. 5.  
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 Deste modo, num contexto de aprofundamento de reformas políticas e 

modernização de serviços públicos, cabe ao sector público considerar figurinos 

suplementares de parceria que se afigurem apropriados a diferentes situações 

de complexidade e incerteza, munindo-se de uma gama de modelos mais 

ampla que lhe permitam aplicar, com flexibilidade, a solução mais apropriada 

às exigências das circunstâncias1249. 

 

4.3.2. A Inclusão dos “Serviços Nucleares” 
 

A adopção da via PPP suscita, por norma, a definição do modelo de 

parceria mais adequado a cada projecto1250. Em certos projectos, a escolha do 

modelo passa por determinar a inclusão ou exclusão dos serviços nucleares 

que integram o centro do carácter público da prestação do serviço, como 

sucede nas infraestruturas de natureza social e nas que servem de suporte ao 

exercício de poderes soberanos1251. 

 

A questão convoca com frequência a sensibilidade política e mexe com 

a aceitação social, entrando amiúde no domínio das referências ideológicas 

prevalecentes, da agenda política e da percepção da opinião pública1252. 

Porém, independentemente da vontade política, a transmissibilidade de 

                                                 
1249 Nesta linha, Paul Brewer e Libby Johnson, Partnering in Practice – New Approaches to PPP Delivery, 
ob. cit.,p.13, propõem o reforço dos esquemas de “Partnering” e “Alliance” entretanto adoptados no sector 
privado. Anteriormente, no sentido de promover este tipo de parcerias no âmbito da Administração Local, 
o Governo inglês havia criado, em Setembro de 2001, a Strategic Partnering Taskforce, tendo vindo a 
estabelecer a Strategic Service-delivery Partnership, Strategic Partnering Taskforce, Final Report, Office 
do Deputy Prime Minister, March 2004, London, como uma forma de parceria distinta dos esquemas PFI. 
A partir dos modelos PFI e LIFT/LEP, Tom Startup, Building Flexibility, New Delivery Models for Public 
Infrastructure Projects, Deloitte, ob. cit., identifica cinco modelos alternativos possíveis para o contexto 
inglês, distinguindo a sua aplicabilidade face ao nível de incerteza da infraestrutura e dos serviços: “De-
risked PFI”, “Integrator”, “Competitive Partnership”, “Incremental Partnership” e “Alliancing”. 
1250 Como se encontra previsto no regime jurídico português das PPP’s, artigo 6º, do Decreto-Lei 
nº141/2006, de 27 de Julho. 
1251 Segundo Paul Lignières, Partenariats Public-Privés, 2ª ed., ob.cit., pp. 58-64 e 93 e ss, o núcleo 
central das funções de soberania, consequentemente de exercício exclusivo do Estado, compreende, por 
norma, a defesa e segurança, a justiça e a diplomacia, sendo tipificadas de forma variável e sujeitas a 
interpretações diversas. De notar que o exercício de poderes soberanos não abrange a totalidade e 
actividades de cada um dos destes sectores, neles coexistindo numerosas actividades de suporte e 
carácter instrumental, como infraestruturas, equipamentos e sistemas tecnológicos. No tocante às 
infraestruturas sociais estão em causa, sobretudo, as unidades hospitalares e os estabelecimentos 
escolares. 
1252 Como sublinham, Darrin Grimsey e Mervyn K. Lewis, Public Private Partnerships, ob. cit., pp. 94 e ss., 
a prática torna evidente que, em regra, as fronteiras são estabelecidas aparentemente em função de 
critérios de conveniência e oportunidade políticas, a par da percepção dos limites de aceitação pública, 
repousando mais na tradição das soluções do passado do que em quaisquer argumentos de natureza 
económica ou de gestão. 
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serviços nucleares para a esfera de gestão do parceiro privado pode encontrar-

se condicionada pelo quadro legal vigente que, na impossibilidade de alteração 

atempada, é susceptível de impedir uma determinada linha de soluções1253. 

 

Estamos perante uma definição que envolve essencialmente uma 

escolha política, cujo limite natural se funda na essência das funções de 

soberania. Então, a exclusão dos serviços nucleares dos esquemas de parceria 

há-de enquadrar-se, em primeira linha, na configuração do núcleo-duro das 

funções exclusivas do Estado, conforme o entendimento político geral e a 

definição consagrada por cada país, em cada momento, ao nível do respectivo 

ordenamento jurídico. 

 

Em consonância com o Federal Activities Inventory Reform Act (FAIR 

Act) norte-americano, importa destrinçar entre as funções inerentemente 

públicas e aquelas que, não sendo de soberania, apresentam um carácter 

instrumental e, por isso, são passíveis de exteriorização e englobamento em 

esquema PPP1254. 

 

Deste modo, considerando a restrição de as funções inerentemente 

públicas da Administração serem de exercício exclusivo do Estado, torna-se 

possível modelar diferentes esquemas de parceria fazendo incluir a prestação 

de serviços nucleares situados fora do perímetro das funções soberanas. 

 

                                                 
1253 É disto exemplo a situação verificada em Portugal quando, no início de 2003, no âmbito dos estudos 
de uma ampla reforma do Sistema Prisional, que previu a abertura a formas limitadas de participação da 
iniciativa privada, excluindo expressamente os domínios de execução da pena de prisão em sentido 
estrito, bem como a direcção efectiva dos estabelecimentos prisionais, a abordagem PPP, identificada 
como uma via a explorar, Relatório da Comissão de Estudo e Debate da Reforma do Sistema Prisional, 
Coimbra, Almedina, 2005, acabou prejudicada pela não concretização do processo legislativo inerente à 
apresentação da proposta de lei-quadro. 
1254 O FAIR Act aprovado pelo Congresso, em 1998, na vigência da Administração Clinton, estabelece o 
enquadramento para os departamentos federais recorrerem à externalização de serviços com base em 
uma dupla classificação de funções: “inherently governmental functions” e “comercial functions”. 
Configura-se um processo de contratação inovador denominado Public-Private Competition (PPC), ao 
abrigo da Circular A-76 do Office of Management and Budget (OMB), segundo o qual, os departamentos 
do sector público administrativo a nível federal, para efeitos do exercício de funções comercializáveis, 
podem recorrer à contratualização interna ou contratação externa, sendo o respectivo fornecimento 
assegurado por fontes públicas ou privadas. Sobre a relevância desta dicotomia classificativa em relação 
ao desenho de futuros modelos PPP, Eduardo Paz Ferreira, Ensinar Finanças Públicas numa Faculdade 
de Direito, ob. cit., p. 243.  
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Nestes termos, do mesmo modo que o composto de funções e 

actividades transferíveis para o sector privado encontra uma fronteira natural e 

intransponível na reserva de soberania do Estado, a contratação em parceria 

ao sector privado de esquemas de financiamento e gestão que incorporem 

qualquer serviço nuclear não sujeito a exclusivo do Estado há-de, 

impreterivelmente, concatenar-se com o interesse público, no cruzamento do 

escrutínio de VfM e de comportabilidade orçamental na óptica das finanças 

públicas, quando está em causa, designadamente, uma complexa aquisição de 

serviços financeiramente a cargo do sector público e englobada numa 

prestação de longo prazo. 

 

Neste quadro, a dupla equação ganha um relevo particular, sobretudo na 

montagem de projectos que recorrem ao modelo DBFO em áreas tradicionais 

da provisão de serviços públicos, envolvendo o respectivo financiamento e 

prestação, como se verifica em relação a hospitais, escolas e prisões1255. 

Assim, quando estão em causa serviços e infraestruturas sociais, ou similares, 

é possível perspectivar ora uma opção DBFO integral, com a inclusão de 

serviços nucleares, ora uma opção DBFO parcial, com a respectiva 

exclusão1256.  

 

Por seu turno, o desenho de um modelo de parceria centrado nos 

serviços não nucleares não implica que todo o pacote seja englobado na 

transacção, existindo variantes como a restrição da parceria à prestação de 

serviços meramente infraestruturais, circunscrevendo a amplitude desta 

componente à função de manutenção e configurando, portanto, um modelo 

DBFM1257. 

                                                 
1255 A problemática da inclusão dos serviços nucleares pode ser suscitada nos projectos geradores de 
receita com fonte no utente. Nas concessões rodoviárias de auto-estradas portajadas, a questão dos 
“core services” pode incidir sobre a quem cabe a cobrança da portagem: se atribuída directamente ao 
próprio concessionário privado ou, pelo contrário, cometida a uma entidade pública que, num primeiro 
momento, recolhe as receitas, para depois operar a sua transferência para o concessionário privado de 
acordo com um mecanismo de remuneração apropriado, normalmente estruturado em função da 
disponibilidade do serviço. A título exemplificativo, Sean Latus, The Road to Success: Norway’s First Pilot 
PPP Road – E 39 Klett – Bardshaug, na região de Trondheim (Noruega), Global PPP/Infrastructure 
Yearbook 2005, Infra-News, London, pp.30 e ss, aponta a primeira estrada portajada a ser lançada em 
modelo Offentlig Privat Samarbeid (a expressão norueguesa correspondente a PPP). 
1256 Como estabelecido pela Partnerships Victoria, Guidance Material, Overview, July 2006, e no 
Practioners’ Guide, June 2001, pp. 9 e 5, respectivamente. 
1257 Um caso paradigmático, como mencionam Darrin Grimsey e Mervyn K. Lewis, Public Private 
Partnerships, ob. cit., pp. 101 e ss., pode encontrar-se na orientação estabelecida pelo Estado de Victoria 
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Nas parcerias a cargo do Estado podem delinear-se várias combinações 

de retenção-transferência de responsabilidades entre os sectores público e 

privado. Em termos gerais, a chave da repartição de responsabilidades entre 

os parceiros pode seguir um recorte variável pautado pelos seguintes vectores 

de modelação1258: 

 O sector público retém a responsabilidade de prestação dos 

denominados serviços centrais ou nucleares, directamente ligados à 

missão de serviço público, transferindo para o parceiro privado as 

funções ou actividades relacionadas com a disponibilização das 

infraestruturas necessárias e respectivos serviços infraestruturais de 

suporte; 

 O sector público mantém na sua esfera a prestação dos serviços 

nucleares, cometendo ao parceiro privado não só a disponibilização dos 

activos e serviços infraestruturais requeridos, mas também de outros 

serviços de suporte e acessórios, indispensáveis à prestação do núcleo 

do “serviço público ao público”;  

 O sector público assegura a prestação dos serviços nucleares, 

contratando o parceiro privado para prestar prioritariamente os bens e 

serviços infraestruturais, assim como os serviços não-infraestruturais de 

suporte à prestação do núcleo central dos serviços públicos em questão, 

assumindo ainda, de forma limitada, a prestação de algum serviço não-

nuclear directamente ao público; 

 A responsabilidade pela prestação de um dado serviço público é 

integralmente transferida para o parceiro privado, englobando a 

prestação dos serviços nucleares directamente ao público, bem como os 

activos e serviços infraestruturais e não-infraestuturais necessários; 

                                                                                                                                               
(Austrália), em 2001, em relação à adopção do modelo de parceria baseado nos serviços infraestruturais, 
tendo em vista o sector prisional. Assim, nas novas prisões, o conjunto de serviços a cargo das 
autoridades prisionais passou a ser dividido em três categorias: (i) Serviços nucleares, sob o controlo do 
sector público e excluídos do contrato: operações de custódia, actividades industriais e certos serviços, 
como intendência, limpeza, lavandaria e alimentação; (ii) Serviços não nucleares, a prestar pelo operador 
privado, integrados no contrato abrangendo as infraestruturas e serviços de apoio (“ancillary services”): 
instalações e acomodação, sistemas de segurança, conservação, gestão sistema de informação; (iii) 
Serviços não nucleares e fora do contrato de parceria, passíveis de eventual prestação pelo sector 
privado: serviços médicos, formação profissional e educação. 
1258 Perfilhamos e aprofundamos a sistemática de Darrin Grimsey e Marvin K. Lewis, Public Private 
Partnerships, ob. cit., pp. 102 e ss. 
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 A prestação do serviço público ao público é transferida para o privado, 

assim como a necessária congregação dos serviços acessórios de 

natureza não-infraestrutural, mantendo do lado público a 

responsabilidade de disponibilizar e modernizar as infraestruturas 

indispensáveis. 

 

No que concerne aos serviços nucleares transferíveis, a prática 

internacional evidencia que, não existindo uma regra universal consagrada e 

imutável, susceptível de aplicação indistinta a todos os sectores, projectos e 

serviços, a generalidade dos esquemas PPP/PFI tende a centrar-se fora do 

núcleo dos serviços nucleares, em particular nos sectores socio-

infraestruturais1259. No entanto, em um número reduzido de países emergiram 

iniciativas PPP que apostaram em modelos de parceria inclusivos, 

designadamente nos sectores hospitalar e prisional, contemplando 

respectivamente a prestação de serviços clínicos e a guarda de reclusos1260. 

                                                 
1259 Cf., Paul Brewer e Libby Johnson, Partnering in Practice – New Approaches to PPP Delivery, ob. cit., 
p. 3. Em matéria de inclusão de serviços nucleares: dois sectores socio-infraestuturais são 
particularmente sensíveis: o sector da saúde e dos serviços prisionais. No sector hospitalar, como se 
retira de Jorge Abreu Simões, As Parcerias Público-Privadas no Sector da Saúde, in: Manual Prático das 
Parcerias Público-Privadas, ob. cit., pp. 37 e ss., as principais linhas de modelagem têm conduzido 
essencialmente a três estruturas básicas de repartição de responsabilidades entre os parceiros público e 
privado, tendo em conta a bipartição dos serviços não-nucleares e nucleares: um modelo de âmbito 
reduzido, centrado, sobretudo, na prestação de serviços infraestruturais pelo parceiro privado, cabendo 
ao sector público assegurar o núcleo-duro dos serviços clínicos, assim como a restante panóplia de 
serviços acessórios e logísticos de apoio directo e indirecto à prestação de cuidados de saúde; uma 
configuração de âmbito intermédio, alicerçada na prestação de serviços infraestruturais pelo parceiro 
privado, cobrindo ainda, em grau variável, outros serviços não nucleares de carácter instrumental, 
mantendo a gestão clínica e a prestação dos cuidados de saúde na esfera pública; um modelo 
abrangente e integral, passando a responsabilidade da prestação dos serviços clínicos para o parceiro 
privado, bem como todos os serviços instrumentais associados à cadeia de valor, incluindo a renovação 
ou construção das instalações hospitalares. De modo idêntico, no que concerne aos estabelecimentos 
prisionais vislumbra-se uma modelagem com um padrão similar, como registam Frédéric Marty e A. 
Voisin, Les contrats de partenariat public-privé dans le domaine pénitenciaire: l’expérience britannique, 
PMP vol. 23, nº2, 2005, pp. 21 e ss.; D. Gallagher e M. E. Edwards, Prison industries and the Private 
Sector, Atlantic Journal nº 25, 2003, pp. 91 e ss., sendo de destacar três níveis de englobamento: o 
modelo de amplitude mais curta, limitado à transferência da prestação dos serviços infraestruturais para o 
parceiro privado, implicando em regra a construção de um novo centro penitenciário em instalações 
existentes ou em outra localização, mantendo o essencial dos serviços não-infraestruturais e, 
fundamentalmente, os serviços de custódia no campo das responsabilidades do sector público; o modelo 
de gestão mista, que transfere para o parceiro privado a globalidade, ou quase totalidade, do pacote dos 
serviços não nucleares, retendo a gestão do estabelecimento prisional e os respectivos serviços de 
custódia no domínio do prestador ou operador público competente; o modelo integral, em que todo o 
leque de serviços prisionais e correccionais é objecto de transferência para o parceiro privado, desde a 
prestação dos serviços de alojamento, com a construção de novas instalações, até à gestão da prisão, 
incluindo a guarda e vigilância dos reclusos e o recrutamento do pessoal penitenciário. 
1260 No sector da saúde, para os hospitais, como refere Jorge Abreu Simões, As Parcerias Público-
Privadas no Sector da Saúde em Portugal, Rev. Port. Saúde Pública, nº 4, ob. cit., pp. 84 e ss., avultam 
os distintos modelos de parceria, integrando a gestão clínica, adoptados no Estado de Victoria (Austrália), 
na Generalitat Valenciana (Espanha) e em Portugal. Os três modelos PPP incluem a gestão clínica, mas 
diferem nomeadamente em termos de objecto da parceria, estrutura contratual, duração dos contratos, 
mecanismos de pagamento e regime de reversibilidade dos activos. No sector prisional releva o modelo 



 375

Nestes sectores, e nos casos paradigmáticos, não deixa de se assistir 

também a uma assimetria de soluções entre os países pioneiros, que põe em 

destaque o carácter pragmático, pendular e flexível das políticas PPP1261. Em 

geral, com o aprofundamento da abordagem em parceria e o decurso do 

tempo, o panorama prevalecente em cada país tende para a coexistência de 

diferentes modelos de parceria independentemente dos sectores e mesmo no 

âmbito de cada um1262. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
“Design, Construct, Finance, Maintain” (DCFM), desenhado no Reino Unido para o programa de novos 
centros prisionais, como evidencia o Report on the Procurement of Custodial Services for the DCFM 
Prisons at Bridgend and Fazakerley, HM Prison Service e Private Finance Panel, April 1996, em que o 
operador privado assume a responsabilidade não só pela disponibilização de novas instalações prisionais, 
mas também a gestão do estabelecimento prisional, incluindo a prestação de serviços de custódia. 
1261 No Reino Unido, o modelo de parceria adoptado na construção de novos hospitais, como realça 
Daniel Hood, England and Wales, in: A Practical Guide to PPP in Europe, ob. cit., pp. 435 e ss., excluiu da 
transacção a prestação dos serviços clínicos, enquanto que, segundo C. Andrews, Contracted and 
Publicly-managed Prisons: Costs and Staffing Comparisons 1997-98, HM Prisons Service, 2000 e o NAO, 
The Operational Performance of PFI Prisons, London, The Stationery Office, 2003, no sector prisional o 
modelo PPP abrange a custódia dos reclusos. Por sua vez, no Estado de Vitoria (Austrália) a opção 
perfilhada foi no sentido contrário: nos projectos hospitalares e prisionais lançados em finais da década de 
noventa acolheu-se a inclusão dos serviços clínicos nas parcerias hospitalares e excluíram-se os serviços 
de custódia dos esquemas PPP para as prisões. Entretanto, no início da presente década, as autoridades 
estaduais reviram a política PPP, tendo abandonado o modelo de parceria com serviços clínicos, depois 
do desenho ensaiado nos hospitais de La Trobe e Mildura ter conhecido dificuldades de sustentação na 
fase operacional, como registam Darrin Grimsey e Marvin K. Lewis, Public Private Partnerships, ob. cit., 
pp. 98. Em Portugal, no tocante ao programa PPP do sector hospitalar, assisti-se também a uma 
evolução de política, tendo o modelo de parceria com a gestão clínica, inicialmente adoptado nos 
hospitais inseridos na 1ª Vaga, dado lugar, recentemente, a um modelo sem serviços nucleares para os 
hospitais incluídos na 2ª Vaga.  
1262 A coabitação de modelos diferenciados num mesmo sector não é invulgar na Europa, nem no resto do 
mundo, onde o fenómeno PPP tem expressão ou é um segmento emergente. A título exemplificativo, na 
Alemanha, no sector rodoviário, conforme desenvolve Friedrich Ludwig Hausmann, A Pratical Guide to 
PPP in Europe, ob. cit., pp.105 e ss., convivem os denominados Modelo F e Modelo A, enquanto modelos 
estandardizados desenvolvidos na sequência  da consagração legal de dois estatutos diferenciados, 
através, respectivamente do Fernstrassenbauprivatfinanzierrungsgesestz e do Autobahnmautgesetz. 
Também em Portugal, no sector rodoviário, prevê-se a próxima coexistência de 3 modelos de concessão 
para as autoestradas: autoestradas com portagem real, autoestradas de portagem virtual a cargo do 
Estado e autoestradas igualmente a cargo do Estado, mas baseadas em pagamentos por disponibilidade. 
Ainda em Portugal, no sector hospitalar, aguarda-se a futura “concorrência” de modelos PPP, com e sem 
gestão clínica, tal como se verifica já em Espanha e na Austrália. 
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Capítulo XI 
O Quadro Legal e Institucional das Parcerias Público-Privadas 

 

 

 

 
1. Enquadramento 
 

A introdução e o aprofundamento da abordagem PPP, consideradas a 

dimensão e os desafios que as parcerias encerram, requerem a existência de 

um quadro legal e institucional adequado, na dupla vertente de moldura jurídica 

habilitante e estruturas de decisão e de controlo, capaz de acomodar a 

versatilidade dos esquemas em parceria. Além de uma legislação especial, a 

introdução da abordagem PPP implica também a adaptação de quadros 

jurídicos existentes, sendo de relevar o impacto em sede de enquadramento da 

disciplina orçamental. E, ao constituírem processos complexos e exigentes de 

montagem e transacção de projectos, as PPP’s reclamam ainda uma 

tramitação procedimental apropriada, bem como o suporte de Unidades 

Dedicadas e especializadas1263. 

 

Trata-se de condições susceptíveis de garantirem e reforçarem a 

confiança recíproca que deve existir entre os parceiros público e privado que, 

não obstante as diferentes motivações que os animam – ao Estado, a 

realização dos objectivos de serviço público, e ao parceiro privado, enquanto 

empresário, a obtenção de lucro –, hão-de comungar do mesmo propósito de 

assegurar a provisão de mais e melhores serviços públicos a custos 

menores1264. 

 

                                                 
1263 Cf., Paul Lignières, Partenariats Public-Privés, 2ª ed., ob. cit., pp.13 e ss. Neste sentido, Alfredo José 
de Sousa, As Parcerias Público-Privadas e o Desenvolvimento – O Papel do Controlo Financeiro Externo, 
ob. cit.; TC, Auditoria aos Encargos do Estado com as Parcerias Público Privadas, Relatório nº 04/2007, 
ob. cit., pp. 16 e 18 e, muito em particular, a OECE, Public-Private Partnerships. In pursuit of Risk Sharing 
and Value for Money, ob. cit., pp.127-129 e107-117. 
1264 Cf., Paul Lignières, Partenariats Public-Privés. Un Nouveau Contrat pour Réformer l’État, in: Mélanges 
en l’Honneur du Professeur Michel Guibal, ob. cit., pp. 575 e ss.; OECD, Public-Private Partnerships. In 
Pursuit of Risk Sharing and Value for Money, ob. cit., pp.118 e ss. 
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Na realidade, estão em causa, para os entes públicos, o desempenho e a 

capacidade de financiamento e de gestão das empresas privadas e, bem 

assim, a respectiva adaptação à mudança e, por seu turno, para os operadores 

privados, a boa fé e a vontade dos poderes públicos de criarem um ambiente 

propício ao bom resultado da parceria, seja do ponto de vista político e 

económico, seja na perspectiva legal, mantendo estáveis os quadros jurídico e 

regulamentar1265.  

 

De facto, segundo os registos do FMI1266, são as incertezas de natureza 

legal e procedimental, bem como a ausência de Unidades Dedicadas que, 

associadas à turbulência política e económica, em muitos países em 

desenvolvimento e em transição têm constituído um importante travão ao 

investimento privado, fazendo fracassar as iniciativas PPP. 

 

Por isso, de acordo com os programas políticos de parceria 

implementados por todo o mundo, ressalta claro que os países procuram 

seguir, em princípio, estratégias alicerçadas no desenho de um quadro jurídico 

transparente e estabilizado, bem como na criação de Unidades Dedicadas1267, 

uma opção que tem permitido obter ganhos efectivos, desde logo pelo impacto 

ao nível dos investimentos privados, atraindo-os e cativando-os. 

 

Nesta medida, o maior repto lançado pela abordagem PPP aos Governos 

reside justamente na criação do conjunto de capacidades necessárias para 

permitirem a montagem e operacionalidade dos projectos em parceria1268.  

 

                                                 
1265 Como defende Paul Lignières, Partenariats Public-Privés, 2ªed., ob. cit., pp. 33 e ss., 
independentemente de se tratar de países em desenvolvimento, em transição ou industrializados, se bem 
que o correspondente impacto seja compreensivelmente maior ao nível das duas primeiras categorias. No 
mesmo sentido, D. Cooper, Governing Out of Order: Space, Law and the Politics of Belonging, London, 
Rivers Oram Press, 1998, pp. 46 e ss.; Stefano Gatti, Project Finance in Theory and Practice, Designing, 
Structuring and Financing Private and Public Projects, ob. cit., pp 293 e ss.; H. T. O. Davies, S. M. Nutley 
e P. C. Smith, Introduction evidence-based policy and practice in public services, in: What Works?, 
Evidence-based Policy and Practice in Public Services, Bristol, Policy Press, 2000, pp. 54 e ss.  
1266 Cf., Teresa Ter-Minassian, Public Investment and Fiscal Policy – Lessons from the Pilot Country 
Studies, IMF, ob. cit. 
1267 Cf., Stephen Beatty, Public-Private Partnerships around the world, Canadian Forum on Public 
Procurement, St. John’s, Newfoundland, October, 2001. 
1268 Cf., Paul Lignières, Partenariats Public-Privés, 2ª ed., ob. cit., pp. 71 e ss.: “Le PPP est un moyen de 
mise à l’épreuve de l’État”. No mesmo sentido, as palavras de Jean-Bernard Auby, Prefácio à 2ª ed. da 
obra de Paul Lignières. 
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2. Um Enquadramento Legislativo Adequado 
 

Trata-se de um domínio em que a experiência internacional comprova 

que, por norma, os países, independentemente do nível de desenvolvimento e 

do regime político, procuram dotar-se de quadros legais e regulamentares 

apropriados, uma vez que o acolhimento das práticas PPP requer não só o 

estabelecimento de uma arquitectura legal específica, susceptível de conferir 

às autoridades públicas a possibilidade de usarem este instrumento de 

vocação financeira em termos hábeis e fiáveis, potenciando as suas 

virtualidades, mas também a adopção de regras orçamentais sólidas que, de 

forma coerente, enquadrem os impactos de ordem financeira gerados pelas 

parcerias com o sector privado1269. 

 

Na realidade, é seguro que a aprovação de uma legislação PPP tem, só 

por si, um impacto significativo tanto junto das empresas privadas, nacionais e 

internacionais, como dos meios financeiros, como ainda nos vários sectores 

sociais, essencialmente por três ordens de razões1270:  

 Primeira, pelo sinal inequívoco do compromisso político do Executivo, 

que confere credibilidade e gera confiança, reafirmando a boa 

governação requerida para o desenvolvimento desta forma de 

cooperação com o sector privado e que implica muitas vezes leis novas; 

 Segunda, pelos amplos debates públicos que podem rodear a criação de 

uma legislação PPP, perspectivado o respectivo processo legislativo 

como uma ocasião particularmente propícia, porventura mesmo 

fomentadora, de debates alargadas, envolvendo os vários níveis do 

poder político e os agentes económicos e sociais, seja sobre a 

participação do sector privado na governação pública, seja quanto às 

implicações financeiras dos esquemas em parceria, permitindo 

                                                 
1269 Como defende N. Baily, Towards a research agenda for public-private partnerships in the 1990’s, 
London, UCL Press, 1994, pp. 56 e ss., não querendo as autoridades que lhes sejam assacadas 
responsabilidades políticas pelo não lançamento, ou não realização, de mais e melhores projectos e 
programas de investimento infraestrutural em virtude da ausência ou insuficiência de instrumentos legais 
apropriados. 
1270 A este propósito, A.M. Abdel-Aziz e A. D. Russel, A Structure for Government Requirements in Public-
Private Partnerships, Canadian Journal of Civil Engineering, 2001, pp. 28 e ss.;  B. Colnutti e A. Cutten, 
Community empowerment in vogue or vain, Local Economy, vol. 9, nº 3, 1994, pp. 236 e ss.; J. Fisher, 
Civil society, political development and all that, Working paper, ARNOVA Conference, New York, 1996; M. 
Mackintosh, Partnership: Issues of policy and negotiation, Local Economy, vol.7, nº 3, 1994, pp. 210 e ss. 
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identificar os argumentos de natureza ideológica, económica e técnica 

que sustentam a opção por esta mecânica de financiamento;  

 Terceira, pela oportunidade de clarificar situações jurídicas com algum 

grau de incerteza e imprecisão emergentes deste novo tipo de 

abordagem, motivadas de sobremaneira pela respectiva novidade, pela 

variedade de entendimentos que o conceito admite e, bem assim, pela 

ausência de uma dogmática jurídica própria, contribuindo para melhorar 

a percepção de que o recurso à via PPP comporta também encargos 

para o sector público, que se repercutem em esforços futuros para os 

contribuintes. 

 

Aliás, a existência de um quadro legal e regulamentar ajustado, 

transparente e inteligível tem sido o objecto das recomendações insistentes de 

várias organizações internacionais, como a UE1271, a ONU1272, o FMI1273 e a 

                                                 
1271 Cf., Guidelines for Successful Public-Private-Partnerships, ob. cit. 
1272 A ONU, na sequência da Cimeira do Milénio e dos novos horizontes abertos pela criação do “Global 
Compact”, como assinalam Danny Leipziger, Marianne Fay, Quentin Woden e Tito Yepes, Achieving the 
Millenium Development Goals – A Multi-Sectoral Approach Revisited, World Bank Policy Research 
Working Paper nº 3163, 2003, adquiriu um lugar liderante no processo de disseminação da abordagem 
PPP nos planos regional e mundial, mediante medidas promovidas pela UNECE e a UNCITRAL. Neste 
contexto, inscreveu-se, em 1996, a elaboração de um código de boa conduta dirigido aos agentes 
envolvidos neste tipo de montagens – autoridades públicas, empresas privadas e instituições financeiras 
– como uma missão prioritária, considerando o carácter vital da definição de um conjunto de regras 
precisas e uniformes em matéria de montagem e execução de projectos de investimento em esquema 
PPP.Tratou-se de uma tarefa identificada com as prioridades da ONU que desde 1990 vinha inscrevendo 
o tema da “boa governação”, seguramente um dos objectivos mais multifacetados, na agenda mundial do 
final do século Ao longo do tempo a “boa governação” tem constituído um eixo principal da agenda da 
ONU: em Copenhaga, com o desenvolvimento social; no Cairo, com a problemática da população e do 
desenvolvimento; em Viena, com os Direitos Humanos; em Istambul, com os estabelecimentos humanos; 
em Pequim, com a problemática da igualdade entre os géneros; no Rio de Janeiro, com o meio-ambiente 
e o desenvolvimento. Ainda no sistema “onusiano”, o relatório da Comissão sobre a Governação Global, 
1995 – Our Global Neighbourhood, e no âmbito do PNUD, cuja reflexão sobre a questão identificou a 
capacidade dos Estados e outros actores sociais e operadores económicos para garantir a gestão entre 
democracia, mercado e equidade, como sustenta Carlos R. S. Milani, Governança global e meio 
ambiente: como compatibilizar economia, política e ecologia, in; Governança Global, Konrad-Adenauer-
Stiftung, 1999, pp. 97 e ss. De facto, a ausência de boa governação tem tornado os projectos mais 
onerosos para o erário público e menos atractivos para os investidores privados, provocando a diminuição 
dos benefícios – financeiros, sociais e económicos – e o aumento dos riscos – políticos, contratuais e 
financeiros. Por isso, afigurou-se premente que os países e as organizações internacionais não se 
circunscrevam à definição de objectivos cada vez mais ambiciosos em matéria de alargamento geográfico 
e sectorial das PPP’s, mas que assumam sobretudo o compromisso de cumprirem um núcleo central de 
regras de boa governação consonantes com a mecânica deste tipo de projectos de investimento. 
Paralelamente, torna-se evidente também que a eficácia dos projectos PPP não dispensa uma posição 
proactiva no sentido de credibilizar a abordagem tanto ao nível nacional, perante as instituições, cidadãos 
e ONG’s, como em termos internacionais. Neste sentido, Good Governance in Public-Private Partnerships 
for Infrastructure Development, ONU, 2005 e Douglas C. North, Institutions, Institutional Change and 
Economic Performance, Cambridge, University Press, 1998. Por outro lado, em 2001, a UNCITRAL 
adoptou um importante Guia legislativo para orientar os Estados quanto aos quadros jurídicos adequados 
ao envolvimento da iniciativa privada em projectos infraestruturais públicos, com um alargado e 
compreensivo leque de recomendações e considerações gerais dirigidas à reflexão dos legisladores 
nacionais.  
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OCDE1274 que, empenhadas em sensibilizar os Governos para a necessidade 

de realizar parcerias bem construídas, procuram disponibilizar contratos-tipo e 

a longa experiência neste domínio, a par de manuais de boas práticas e 

directrizes para montagens correctas. 

 

Neste contexto, entre os países onde a busca de leis adequadas alterou 

de forma significativa a relação com a abordagem PPP, na Europa são casos 

de referência a França1275, a Itália1276, a Alemanha1277 e os Estados do último 

alargamento comunitário1278. E, fora do continente europeu, países em 

                                                                                                                                               
1273 Cf.,Teresa Ter-Minassian, Public-Private Partnerships, IMF,12 March 2004, ob. cit., e Public 
Investment and Fiscal Policy – Lessons from the Pilot Country Studies, ob. cit. 
1274 Cf., OCDE, Principes de l’OCDE pour la Participation du Secteur Privé aux Infrastructures, ob. cit., pp. 
16 e ss.; Public-Private Partnerships. In Pursuit of Risk Sharing and Value for Money, ob. cit., p. 12. 
1275 Segundo, Paul Lignières, Partenariats Public-Privés. Un Nouveau Contrat pour Réformer l’État, in : 
Contrats Publics –  Mélanges en l’Honneur du Professeur Michel Guibal, ob. cit., pp. 575 e ss. o “boom” 
recente de PPP’s tem sido, em larga escala, o fruto de uma disciplina legal nova e particularmente 
arrojada, centrada na figura singular do “contrat de partenariat public-privé” (ver supra, cap.VI). Um 
esquema que, além de promover alguma flexibilidade no direito administrativo, um dos pilares 
consagrados do regime e da cultura jurídica francesa, viabilizando projectos de investimento 
infraestrutural de vulto, responde ainda pela renovação das práticas e da cultura da Administração. 
1276 Como reconhecem Sergio Massimiliano Sambri, Project Financing. La finanza di Progetto per la 
Realizzazione di Opere Pubbliche, ob. cit., pp.19 e ss.; Matteo Baldi e Giuseppe de Marzo, Il Project 
Financing nei Lavori Pubblici, ob. cit., capítulos III e X; Paolo Carrière, Project financing, ob. cit., pp. 53 e 
ss.; Augusto Vacca e Claudio Solustri, Il project financing per le opere pubbliche, ob. cit., pp.9 e ss. e 
deixámos assinalado no cap. VI, na Itália, após uma certa resistência às PPP’s, em que a falta de uma 
legislação específica teve a devida influência, a lei Merloni e as sucessivas reformas nela introduzidas, ao 
definirem o quadro legal ajustado para acolher esta forma moderna de relacionamento entre as 
autoridades públicas e os agentes económicos privados, foram o passo decisivo para a utilização desta 
mecânica na realização de projectos de investimento infraestruturais. Uma prática que foi acompanhada 
da criação do procedimento do “promotore” e que, alargada às grandes obras públicas de carácter 
estratégico, inspirou a figura do “contraente generale”. 
1277 Como defendem Wolfgang Roth,  Les PPP à l’appui des investissements dans le domaine des infra-
structures en Allemagne – beaucoup de paroles, mais peu de résultats, Conferência do BEI sobre “Les 
Partenariats public-privés à l’appui des projets d’infrastructure publics? – Objectifs et résultats obtenus en 
Allemagne et en Europe“, Berlim, 10 de Abril de 2003, Jan Willem Plantagie, German PPP’s are Gaining 
Momentum, in: A European Survey of PPP’s: Ready to Kick off, in 2006 Public Private Partnerships, 
Global Credit Survey 2006, Standard & Poor’s London, May. 2006, pp. 22 e ss. e Frank Rorh, 2004/05 and 
the German PPP’s: Encouraging Signs, Global PPP/Infrastructures Yearbook 2005, DLA Piper Rudnick 
Gray, London, pp. 60 e ss., a Alemanha teve na aprovação de uma legislação específica de PPP, quer ao 
nível federal, quer dos “Länder”, o impulso determinante do “despertar” para as potencialidades deste 
novo mecanismo de financiamento, pondo a abordagem ao serviço do significativo esforço financeiro da 
Reunificação e acelerando-a. E assim justificou que o país tenha passado a inscrever-se entre os 
parceiros europeus com um dos registos mais importantes de projectos em parceria, abrindo novas 
oportunidades de mercado e gozando mesmo de uma assinalável posição ede referência no panorama 
internacional. 
1278 Nos países da Europa Central e Oriental recém-aderentes à UE, teve continuidade a experiência 
desenvolvida na fase de pré-adesão que, como assinalam Lopriori e Marineli, Les bénéfices indirects de 
la politique régionale européenne et la perspective de l’élargissement, RMC et UE nº 454, 2002, pp. 16 e 
ss., se traduziu num programa abrangente e adequado de medidas de preparação incluindo a instituição 
de parcerias que, num quadro único, integravam todas as formas de assistência prestada pela UE com o 
objectivo de elaborar programas nacionais em domínios prioritários, no quadro do IEPA e SAPARD, a que 
veio a acrescer o PHARE, para cujo financiamento se apelou à mobilização de capitais adicionais através 
da participação privada, tendo a contribuição europeia funciionado como uma poderosa alavanca da 
captação de novas fontes de financiamento privadas e institucionais. Assim, perante a vontade de 
aproveitar as vantagens das parcerias os Governos encetarem processos de conformação com as 
Directrizes da Comissão, Guidelines for Successful Public-Private-Partnerships, ob. cit. E, para promover 
parcerias sucedidas, impôs-se respeitar a condição, inultrapassável, de elaborar uma legislação 
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desenvolvimento, na certeza de que leis mais adequadas foram o primeiro e o 

mais importante contributo para a “adesão” à abordagem por parte dos 

sectores económico e financeiro, bem como dos próprios sectores sociais, 

tornando mesmo possível, em algumas situações, a definição de quadros 

inovadores de inequívoco impacto nacional1279. 

 

Acresce que é igualmente vital assegurar a qualidade técnica da 

legislação especial, tanto mais que, ao constituírem as PPP’s um instrumento 

de mobilização do financiamento privado e desencadeando a globalização dos 

mercados a concorrência dos ordenamentos jurídicos nacionais, o 

enquadramento legal representa um factor nuclear de atractividade para o 

sector privado1280.  

                                                                                                                                               
apropriada, respeitadora das regras da concorrência e do princípio da não discriminação em razão da 
nacionalidade. Além da aceleração de um conjunto importante de reformas económicas, a criação de 
quadros jurídicos mais completos e, sobretudo, mais estáveis, teve uma importante quota-parte no 
sucesso do lançamento do primeiro leque de projectos de investimento em parceria, como assinalam a 
OCDE, The Transition to a Market Economy, 1991; Frédéric Carlutier, Vers une Europe de l’Est 
Homogène : une analyse en termes de clubs de convergence, RMC et UE nº 498, 2000, pp. 302 e ss.; 
Erich Hampel, Successeful banking in an enlarged UE, EIB, vol. 7, nº 1, 2000, contribuindo para minimizar 
a retracção inicial da iniciativa privada, em particular de investidores internacionais. E mais recentemente, 
segundo Mark Hellowell, Brave new partnerships world – Public Private Finance, London, 2005, pp. 34 e 
ss., já no quadro da adesão, a revisão da primeira vaga de leis passou a constituir um imperativo, sendo 
patente que os aperfeiçoamentos entretanto introduzidos ao nível dos normativos e procedimentos 
começaram a produzir frutos, sensíveis na atracção de mais e melhor investimento privado. No mesmo 
sentido, Susan Carney, New Europe eyes partnerships to plug the infrastructure gap, London, Finance 
Public – Private Partnership, 2005-2006; ERBD, Public Private Partnerships, Background paper prepared 
by ERBD Infrastructure Banking Team for the Second Regional Conference for Eastern Europe, 
Bucharest, October 25-26-2006, em que a importância de um quadro legal apropriado é devidamente 
enfatizada. 
1279 Entre os países em desenvolvimento, nomeadamente da América Central e do Sul, contam-se países 
com reconhecidos créditos na realização de projectos e programas de investimento infraestrutural em 
modelo PPP, como o México, Pearse Rutledge, Mexico: A New Market for PPP Investors?, Global PPP/ 
Infrastucture Yearbook 2005, CLA, Piper Rudnick & Gray Cary, London, pp. 118 e ss.; César Calderón, 
William Easterly e Luis Servén, Latin America’s infrastructure in the era of macroeconomic crises, in: 
Infrastructure, public deficits and growth in Latin America, Washington, ed. William Easterly e Servén, 
2003; o Chile, segundo Eduardo Engel, Ronaldo Fischer e Alexander Galetovic, The Chilean Infrastructure 
Concessions Program: Evaluation, Lessons and Prospects for the Future, Centro de Economia Aplicada, 
Departamento de Ingenieria Industrial, Universidad del Chile; Andrès Gómez-Lobo e Sergio Hosnojosa, 
Broad Roads in a Thin Country: Infrastucture Concessions in Chile, World Bank Policy Research Working 
Paper nº 2279, 2000; o Brasil, como testemunham Toshio Mukai, Parcerias Público-Privadas, Rio de 
Janeiro, Editorial Forense Universitária, 2005. Jorge António Bozoti Pazin e Luiz Ferreira Xavier Borges, A 
Nova Definição de Parceria Público-Privada e sua aplicabilidade na Gestão de Infra-Estrutura Pública, 
Rev. BNDES, vol. 10, nº 20, Dezembro de 2003, pp.173 e ss.; Walter Douglas Stuber, O Programa 
Brasileiro de Parcerias Público-Privadas, Rev. Jurídica, Ano 9, nº194, 2005, pp. 51 e ss.; Marcos Juruena 
Villela Souto, Direito Administrativo das Parcerias, Rio de Janeiro, Editora Lumen Juris, 2005, pp.63 e ss., 
Luiz Tarcísio Teixeira Ferreira, Belo Horizonte, 2006, Parcerias Público-Privadas. Aspectos 
Constitucionais, pp. 25 e ss. Países que só passaram a ser casos de referência na região a partir do 
momento em que elaboraram leis específicas, seguindo as recomendações do FMI no quadro da 
vigilância e monitoragem das respectivas políticas económica e financeira. Países que, a par de reformas 
económicas, apostam decididamente na criação de quadros legislativos apropriados, que lhes têm 
permitido tirar proveito da situação de importantes mercados emergentes para este modelo de projectos. 
1280 Cf., John Goldring, Globalisation, national sovereignty and the harmonisation of laws, Rev. Droit 
Uniforme nº 2-3, 1998, pp. 435 e ss.; Alfonso Julius-Campuzano, Globalización, pluralismo jurídico y 
ciencia del derecho, Riv. Intern. Filosofia Diritto, anno XXXII, nº 1, 2005, pp. 51 e ss. 
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Assim, importa que o quadro legal seja primorosamente elaborado, 

assumindo como objectivos de primeira linha, além da clareza e inteligibilidade 

dos normativos, também a sedimentação, previsibilidade e transparência dos 

processos de tramitação.  

 

De facto, estando em jogo a captação de avultados investimentos 

privados, nacionais e internacionais, as imperfeições ao nível legal e 

procedimental, enquanto obstáculos à optimização dos mecanismos e à 

adequação dos tipos contratuais, podem comprometer a opção pela via 

PPP1281. 

 

Esta consciência tem justificado, aliás, que os países, sobretudo em 

desenvolvimento e em transição, continuem a inspirar-se nos trabalhos das 

agências das Nações Unidas produzidos à intenção dos Estados que 

pretendem elaborar ou modernizar a legislação aplicável a este esquema de 

financiamento1282, nomeadamente, o guia legislativo sobre os projectos 

infraestruturais com financiamento privado, um verdadeiro compêndio de linhas 

orientadoras, a par de uma lei de contratação pública e de um código de boas 

práticas. 

 

Além de uma legislação especial, a introdução da abordagem PPP implica 

ainda a adaptação de quadros jurídicos existentes, sendo de relevar o impacto 

em sede do enquadramento da disciplina orçamental. De facto, as PPP’s 

podem ser prosseguidas sem legislação especial, mas não dispensam um 

enquadramento orçamental apropriado.  

 

Na verdade, as parcerias têm frequentemente repercussão orçamental, 

traduzida em compromissos plurianuais de longo prazo, e a sua difusão impõe 

que a exposição financeira do Estado seja reflectida devidamente nos 

                                                 
1281 A este propósito são elucidativos os relatórios de acompanhamento elaborados pelo FMI sobre 
processos PPP em países em, desenvolvimento, Teresa Ter-Minassian, Public Investment and Fiscal 
Policy – Lessons from the Pilot Country Studies, ob. cit.  
1282 Neste particular merece referência, a ONU, através das suas Agências, UNECE e UNCITRAL, como 
sublinha H. Goldsmith e Mateus Turró, El papel de las instituciones internatonales en el desarrollo de las 
asociaciones publçico-privadas, ob. cit. Neste sentido, Paul Lignières, Partenariats Public-Pivés, 2ª ed., 
ob. cit., pp. 5-8 e 71 e ss.  
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documentos orçamentais, salvaguardando uma análise adequada de 

sustentabilidade das finanças públicas. 

 

Com efeito, no plano da transparência das contas públicas, é crucial 

prever a inscrição orçamental dos compromissos que representam o serviço 

consolidado de pagamentos a título de transacções PPP, sujeitando o fluxo de 

encargos do sector público ao controlo democrático, bem como a um escrutínio 

permanente da opinião pública1283. Na perspectiva da equidade intergeracional 

impõe-se prevenir não só que se manifestem fenómenos de “anestesia 

financeira” e “ilusão orçamental”, uma vez que nas parcerias com incidência 

orçamental o esforço financeiro imediato tende a dar lugar a um esforço 

diferido e continuado ao longo do tempo, mas também que se opere um efeito 

desmesurado de transferência de ónus entre gerações1284. 

 

Por outro lado, a adopção da abordagem PPP numa escala abrangente e 

continuada implica a definição de um processo de tramitação dos projectos que 

estabeleça os requisitos indispensáveis para garantir a qualidade das 

montagens e dos projectos, desde a fase de incubação e gestação até à 

conclusão da transacção, compaginando a articulação de competências dos 

Ministérios envolvidos nas sucessivas fases, conferindo confiança e segurança 

aos agentes económicos privados. Um quadro em que, tendo em atenção as 

implicações orçamentais de natureza intertemporal subjacentes a numerosas 

montagens em parceria, impõe-se relevar o papel central que o Ministério das 

                                                 
1283 Comprova-se que a boa governação é fundamental para a estabilidade e o crescimento, e que a 
transparência financeira, como defende o FMI, Manual Revisto de Transparência Fiscal, aprovado por 
Peter S. Heller, 28 de Fevereiro de 2001, aumenta a responsabilidade das autoridades encarregadas da 
elaboração e implementação de políticas financeiras. No plano internacional não se regista para já uma 
norma “standard”, sufragada pelas Administrações Públicas, para enquadrar o tratamento contabilístico e 
os requisitos de reporte, prestação de contas e divulgação pública das operações financeiras relativas às 
transacções PPP, embora as principais normas existentes constituam uma base de partida adequada. As 
normas de referência internacional em apreço são o Sistema de Contas Nacional de 1993 (System of 
National Accounts – NSA 1993) e o IMF’s Government Finance Statistics Manual (GFSM 2001). Na União 
Europeia, vigora o Sistema Europeu de Contas de 1995 (European System of Accounts – ESA 95), 
suplementado com o Manual SEC 95 sobre o défice e a dívida das administrações públicas, elaborado 
pelo Eurostat em 2002, que veio cobrir os esquemas PPP, contemplando a construção, financiamento e 
exploração de infraestruturas públicas por operadores privados. Recentemente, o aprofundamento da 
metodologia de tratamento das PPP’s ocorreu com a decisão do Eurostat de 2004 sobre PPP’s e a 
publicação do guia de orientação Long term contracts between government units and non government 
partners (Public-private partnerships), Eurostat European Communities, Luxembourg 2004. 
1284 De modo semelhante, seguimos as considerações de Eduardo Paz Ferreira, apresentação a Emissão 
e Gestão da Dívida Pública, Lisboa, Instituto de Gestão do Crédito Público, Vislis Editores, 2004, p.13, 
sobre os efeitos do endividamento público na percepção dos encargos para o sector público e a carga 
financeira futura para o cidadão contribuinte. 
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Finanças não pode deixar de desempenhar na formulação e no 

acompanhamento da execução da política e dos processos PPP.  

 

A realidade financeira das PPP’s encerra ainda um desafio em termos de 

controlo financeiro, mormente na dimensão externa, requerendo dos Tribunais 

de Contas nacionais uma adaptação de procedimentos, tendo presente a 

especial atenção a dar à fiscalização da gestão global dos riscos das parcerias, 

aferição das vantagens da opção PPP, legalidade dos contratos e gestão da 

respectiva execução, em termos de uma sã gestão financeira dos dinheiros 

públicos e validação dos ganhos de VfM1285.  

 

Então, pressupõe-se a realização de auditorias multifacetadas e 

integradas, cobrindo todo o processo a partir de vários ângulos de análise: do 

exame das motivações subjacentes à escolha da alternativa de financiamento 

privado ao desenho e modus operandi do modelo de parceria e do 

procedimento da transacção, incluindo ainda a gestão do contrato.  

 

3. As Unidades Dedicadas 
 

Constituindo processos complexos e exigentes de montagem e 

transacção de projectos, as PPP’s reclamam ainda não só uma tramitação 

procedimental apropriada, mas também o suporte de Unidades Dedicadas e 

especializadas. 

 

As Unidades Dedicadas, além de formalizarem com um carácter inegável 

a vontade política dos Governos em matéria de PPP’s, revelam habitualmente 

um papel insubstituível pelo dinamismo que emprestam ao funcionamento da 

abordagem, ocupando-se das questões fundamentais relativas ao lançamento 

                                                 
1285 Neste domínio merece um destaque especial o papel estruturante desempenhado pela INTOSAI no 
desenvolvimento e difusão das bases metodológicas de auditoria aos processos PPP, Guidelines on Best 
Practice for the Audit of Public-Private Partnerships and Concessions, October 2001, ob. cit., que se 
afirma como um alfobre internacional de inspiração e cruzamento de experiências para as instituições 
superiores de controlo nacionais. 



 386

e acompanhamento dos projectos, podendo normalmente ser instaladas a nível 

central, por sector ou por projecto1286.  

 

No que concerne às funções, embora a prática internacional seja 

diferenciada1287, as Unidades PPP têm por incumbência dar resposta 

adequada às exigências motivadas pela complexidade e sofisticação inerentes 

a este inovador tipo de contratação, devendo dotar-se das aptidões jurídicas, 

financeiras e técnicas necessárias, de modo que, nas transacções PPP, o 

sector público se encontre em paridade com as capacidades reunidas pelo 

sector privado. 

 

Estão em causa as solicitações dos entes públicos, confrontados com 

este tipo inovador de contratação, as especificidades desta forma de 

colaboração com o sector privado e, ainda, o modo de anunciar e publicitar os 

projectos à escala nacional e internacional. Compete igualmente às Unidades 

Dedicadas estimular o diálogo inter-administrativo, o intercâmbio de 

experiências e, bem assim, a inventariação de projectos-piloto e respectiva 

difusão, contribuindo desta forma para introduzir na Administração pública 

novas formas de trabalho. 

 

                                                 
1286 A primeira Task Force PPP foi criada em 1997, no Reino Unido, como uma unidade central localizada 
no Tesouro britânico; com a expansão dos programas PPP nos sectores da saúde e da educação 
emergiram também unidades PPP sectoriais nesses Ministérios. A partir de 2000, as Unidades PPP 
começaram a adoptar um figurino empresarial, sob a forma de “joint-ventures” entre os sectores público e 
privado, como sucedeu com a criação da Partnerships UK (em substituição da Task Force PPP do 
Tesouro) e posteriormente com a instituição da Partnerships for Health. A Task Force PPP veio substituir 
o PFI Panel criado no tempo do Governo conservador, tornando-se o verdadeiro centro nevrálgico da 
política PPP, como salienta Adrian Smith, Privatized Infrastructure. The Role of Government, ob.cit., 
pp.226 e ss., ao constituir um misto de “policy arm” e “project arm”. Em 2000, a Task Force PPP sofreu 
uma recriação absoluta, como regista Duncan Cartlidge, Public Private Partnerships in Construction, ob. 
cit., pp.191-194, ao dar origem à Partnerships. UK enquanto empresa mista de serviços especializados, 
nascida em figurino PPP de tipo institucionalizado, sob iniciativa governamental e uma composição 
accionista de 51% do lado privado subscrito por entidades financeiras e o remanescente pelo sector 
público. Uma estrutura accionista que suscitou vivas críticas, como sublinha Grahame Allen, The Private 
Finance Initiative, House of Commons Research Paper 01/117, December, London, House of Commons 
Library, 2001, a propósito da presença privada e, ainda, dos potenciais conflitos de interesses ligados ao 
recurso ao financiamento privado. No mesmo sentido Paul Lignières, Partenariats Public-Privés, 2ª ed., 
ob. cit., pp. 23 e ss. 
1287 Quanto às experiências nacionais, fisionomia e funções das unidades PPP, Paul Lignières, 
Partenariats Public-Privés, 2ª ed., ob. cit., pp. 21 e ss.; Mark Dutz, Clive Harris, Inderbir Dhingra a Chris 
Shugart, Public-Private Partnership Units – What Are They and What do They Do?, Public, Policy Journal, 
Note nº 311, The World Bank Group, September 2006, (http//mu.worldbank.org/Public Policy Journal; 
OECD, Public-Private Partnerships In Pursuit of Risk Sharing and Value for Money, ob. cit., pp. 107 e ss. 
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Neste quadro, cabe-lhes, em regra, preencher um conjunto diversificado 

de papéis, designadamente de apoio técnico e assessoria, mas não proceder à 

aprovação de projectos ou transacções. 

 

No sentido de conferir transparência e gerar confiança aos operadores 

privados, é crucial que a Unidade Dedicada central desenvolva uma 

componente relevante das Políticas PPP, nomeadamente no que toca às 

metodologias de aferição da comportabilidade orçamental e de VfM das 

transacções, bem como dos métodos de construção dos “benchmarks” do 

sector público1288. 

 

Desejavelmente, as Unidades PPP hão-de dispor de aptidões jurídicas, 

financeiras e técnicas para lidarem com a amplitude, complexidade e 

sofisticação das operações em parceria, cabendo-lhes zelar pela 

comportabilidade financeira e a aferição de VfM de cada transacção, bem como 

promover a disseminação de boas práticas e linhas de orientação, cobrindo 

aspectos como contratos “standard” ou cláusulas-tipo, métodos de avaliação e 

procedimentos concursais, dentro de um quadro institucional flexível e 

moderno.  

 

Para garantia de eficácia acrescida, é ainda desejável que cada Unidade 

Dedicada recolha e difunda os elementos normalmente decisivos para a 

avaliação dos projectos, bem como as informações e práticas adoptadas, 

criando uma base de dados de dimensão nacional susceptível de alimentar 

uma base de dados de carácter europeu, na sequência, aliás, da 

recomendação do Grupo Kinnock no quadro dos trabalhos das RTE-T. Então, 

com esta capacidade, as Unidades PPP podem desempenhar não só um papel 

importante na apreciação socio-económica dos projectos, mas também, e em 

especial, influenciar as decisões sobre a respectiva continuação e fontes de 

financiamento. 

                                                 
1288 Cf., HM Private Finance Panel, Private Opportunity, Public Benefit. Progressing the Private Finance 
Initiative, November 1995; Department of the Environment and Local Government, Ireland, Public-Private 
Partnership Assessment: Public-Private Partnership Guidance Note nº 4, 14 April 2000; Partnerships 
Victoria, Public Sector Comparator: Technical Note June 2001; The Partnerships Victoria Guidance, State 
of Victoria, Department of Treasury and Finance (www.partnerships.vic.gov.au); Industry Canada, The 
Public Sector Comparator. A Canadian Best Practices Guide, May 2003, (secp@oc.gc.can). 
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Aliás, para concretização do projecto de criação de uma base de dados 

europeia proposto pela Comunicação da Comissão1289, o BEI, enquanto 

parceiro institucional com um papel catalizador e de desenvolvimento de 

molduras adequadas ao funcionamento das parcerias, preparou recentemente 

com o Executivo comunitário a criação de um Centro Europeu de “Expertise” de 

PPP, orientado para a partilha de experiências entre os organismos públicos de 

toda a União e subsequente definição de um conjunto de “boas práticas”. 

 

Entre as demais funções de particular interesse inscrevem-se ainda o 

intercâmbio de boas práticas entre os agentes públicos, a análise das 

dificuldades e o estudo dos resultados das experiências desenvolvidas e, 

também, a respectiva monitorização tanto junto da Administração pública, 

como do sector privado, reforçando o correspondente papel nuclear. 

 

As Unidades Dedicadas estão normalmente na dependência de um 

Ministério “forte e poderoso”, nas palavras de Lignières1290. E, considerando as 

implicações orçamentais e a necessidade de preservar a sustentabilidade das 

finanças públicas, justifica-se não só que seja cometido ao Ministério das 

Finanças um papel fulcral na formulação e acompanhamento da execução da 

política PPP, mas também que seja aí a localização preferencial de uma 

Unidade Dedicada central de apoio aos processos, sem embargo da criação de 

unidades especializadas sectoriais quando existam programas de vulto que o 

justifiquem. 

                                                 
1289 Trata-se de uma recomendação que mereceu o acolhimento da Comissão, Comunicação ao 
Conselho, ao Parlamento Europeu, ao Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões, COM (97), 
453 final, de 10 de Setembro de 1997.   
1290 Cf., Paul Lignières, Partenariats Public-Privés, 2ª ed., ob. cit., p. 22. 
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Capítulo XII 
As Parcerias Público-Privadas e o Contrato 

 
 
 
1. Enquadramento 
 

As autoridades públicas dispõem de uma multiplicidade de formas de 

captar o financiamento privado para a provisão de infraestruturas e a prestação 

de serviços públicos, retratando um largo espectro de modelos de transacção 

em que as parcerias contratuais ganham um relevo particular. 

 

Todavia, continua a registar-se uma posição prudente de praticamente 

toda a Doutrina, seja no que respeita a elaborar sobre a associação das 

parcerias ao ressurgimento do contrato na sequência da anunciada crise do 

instituto, seja no que toca à criação de uma figura contratual típica para acolher 

os esquemas PPP, como comprova, aliás, a ausência quase generalizada de 

propostas legislativas neste sentido. 

 

2. As Parcerias Público-Privadas e a Revitalização do Contrato 
 

2.1. Enquadramento 
 

As PPP’s contratuais, ao consubstanciarem por norma uma união de 

contratos, contribuem para alimentar quer a perspectiva optimista dos que 

vêem no contrato um instrumento perene1291, quer o reconhecimento da sua 

centralidade como uma das instituições fundamentais do Direito pelo papel no 

desenvolvimento económico-social e socio-político1292, deixando patentes as 

                                                 
1291 Cf., Inocêncio Galvão Telles, Dos Contratos em Geral, 2ª ed., Lisboa, Coimbra Editora, 1961, pp. 61 e 
ss. 
1292 Como defende J. Sousa Ribeiro, O problema do contrato – as cláusulas contratuais e o princípio da 
liberdade contratual, Coimbra, Almedina, 1999. Também Pedro Gonçalves, Entidades Privadas com 
Poderes Públicos, Coimbra, Almedina, 2005, pp. 330 e ss., sublinha o papel do contrato como um 
instrumento fundamental ao serviço das medidas de privatização no domínio da execução de tarefas 
públicas 



 390

suas virtualidades numa lógica ampla e complexiva em que se destacam o 

desempenho funcional e a função institucional.  

 

Na realidade, a dinâmica contratual específica da abordagem PPP1293, 

com o seu feixe de contratos1294, além de constituir uma prova insofismável da 

renovação do instituto e do seu vigor no momento actual, coloca as parcerias 

no “mainstream” do novo activismo contratualista. 

 

No centro da reflexão encontra-se a matéria contratual que, nunca 

havendo sido imóvel ou estática1295, acusou ao longo do século XX uma 

evolução assinalável em que alguns viram a “morte”1296 do contrato ou, pelo 

menos, a sua crise1297 ou, ainda, em uma leitura mais contida e realista, a crise 

da concepção tradicional1298, querendo com isto significar o declínio do 

instituto1299 e o decréscimo do contratualismo, manifestado na erosão da 

liberdade de contratar e do papel da autonomia privada1300. Uma evolução 

influenciada por uma série de factores que afectaram tanto o processo de 

formação do contrato, como a regulação dos seus efeitos1301, mas que revelou 

                                                 
1293 O feixe de contratos, enquanto decorrência do modelo de transferência e partilha de risco adoptado, 
como sublinham Stéphane Braconnier, Les contrats de Private Finance Initiative, BJCP, nº 22, 2002, p. 
174; Paul Lignières, Partenariats Public-Privé, 2ª ed., ob. cit., pp. 229 e ss.; Anne-Marie Toledo, Le 
Financement de Projet, ob.cit., 129 e ss.. Igualmente, a euforia contratual de que fala Eduardo Paz 
Ferreira, Ensinar Finanças Públicas numa Faculdade de Direito, ob. cit., p. 239. 
1294 Cf.,. A Teoria do Feixe de Contratos, como um contínuo de situações de cooperação económica 
assentes em relações contratuais de distintas intensidades e graus diferentes de integração de factores, 
como refere Fernando Araújo, Teoria Económica do Contrato, Coimbra, Almedina, 2007, pp. 235 e ss. 
1295 Cf., Inocêncio Galvão Telles, Aspectos Comuns aos Vários Contratos, Rev. FDUL, 1950, pp. 246 e ss. 
1296 A “morte” do contrato que, como assinala Fernando Araújo, Teoria Económica do Contrato, ibidem, 
pp. 707 e ss., designa a decadência dos cânones e da dogmática tradicionais na análise do contrato, a 
sua progressiva superação por vias de abordagem não-dogmática. A este respeito, também, Grant 
Gilmore, The Death of the Contract, Ohio State University Press, 1974, pp.75 e ss. 
1297 Cf., José Hermano Saraiva, O Problema do Contrato. A Crise do Contratualismo e a Construção do 
Direito Privado, Jornal do Fôro, Lisboa, 1955. Entre os Autores franceses que abordaram a problemática 
da crise do contrato assinalam-se, nomeadamente, Gaston Morin, La Loi et le Contrat. La Décadence de 
leur Souveraineté, Paris, 1927; do mesmo Autor, Les tendances actuelles de la théorie des contrats et les 
relations du réel et des concepts, RTDC nº 2, 1937, pp. 553 e ss.; Henry Beaurifol, La Crise du Contrat et 
sa Portée, Archives de Philosophie du Droit, 1968, pp. 13 e ss. 
1298 Cf., René Savatier, Les Métamorphoses Économiques et Sociales du Droit Civil d’Aujourd’hui, em 
especial Les aspects et les limites de l’éclatement des contrats, Paris, Dalloz, 1948, pp. 7 e ss.  
1299 A crise do contrato constituiu para Ripert, Le déclin du contrat Paris, Sirey, 1968, pp. 13 e ss., uma 
das razões do declínio do direito. 
1300 Cf., Rui de Alarcão, Direito das Obrigações, Coimbra, 1983, pp.77 e ss.; João Matos Antunes Varela, 
Das Obrigações em geral, vol. I, 10ª ed., Coimbra, Almedina, 2000, pp. 225 e ss.; Mário Júlio de Almeida 
Costa, Direito das Obrigações, 8ª ed. Coimbra, Almedina, 2000, pp.181 e ss; Carlos Martinez de Aguirre 
Aldaz, Pedro de Pablo Contreras, Miguel Ángel Perez Álvarez e Maria Ángeles Parra Lucán, Curso de 
Derecho Civil, vol. II, Derecho de Obrigaciones, Madrid, Editorial Codex, 2000, pp. 43-44 e 305 e ss. 
1301 Cf., Joaquim de Sousa Ribeiro, Cláusulas Contratuais Gerais e o Paradigma do Contrato, Bol. Fac. 
Dir. supl. vol. XXXV, Coimbra, 1992, pp.10 e ss. No mesmo sentido, João Baptista Vilela, Por uma nova 
teoria dos contratos, RDES, ano XX – nºs 2-3-4, Abril. Dezembro, 1973, pp. 317 e ss. 
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a sua capacidade de sobrevivência e adequação às novas condições político-

económicas1302. 

 

2.2. A Evolução do Direito dos Contratos 
 

A historicidade do contrato emergiu de forma particularmente clara com as 

funções desempenhadas no quadro da formação económico-social do 

capitalismo liberal, caracterizada por uma estrutura de mercado molecular e 

atomizada e uma escassa dinâmica negocial, apenas com relações 

económicas horizontais entre pequenos proprietários de terras, em que o 

esquema contratual, desenvolvendo uma função instrumental e acessória 

relativamente à propriedade e traduzindo uma relação pontual e personalizada 

entre os sujeitos, assumiu a possibilidade de se moldar às representações 

individuais, bem como à expectativa das vantagens e dos anseios de cada 

um1303.  

 

Então, o contrato, eixo fundamental da sociedade liberal e protótipo dos 

seus valores e princípios, tornou-se a bandeira das sociedades nascidas das 

revoluções burguesas e, em definitivo, um elemento da sua legitimação1304.  

 

Um contexto em que, sob a influência da filosofia individualista do Código 

de Napoleão1305, o contrato foi entendido como o produto da vontade individual, 

livre e concebida misticamente enquanto um poder supra legal1306, mostrando-

se apto à criação e conformação de normas vinculativas, pressupondo quer a 

posição paritária dos contraentes, livres e iguais entre si e perante a lei1307, 

quer o consenso, como o princípio adequado para absorver e mediar os 

conflitos de interesses entre os particulares pela via do acordo de vontades.  

                                                 
1302 Cf., Mostapha Moahmmad El-Gammal, L’Adaptation du Contrat aux Circonstances Économiques. 
Étude Comparée de Droit Civil Français et de Droit Civil de la République Arabe Unie, Paris, LGDJ, 1967. 
1303 Cf., Joaquim de Sousa Ribeiro, Cláusulas Contratuais Gerais ei Paradigma do Contrato, FDC, Bol. 
supl. vol. XXXV, 1992, pp. 9 e ss. 
1304 Cf. Enzo Roppo, O Contrato, Coimbra, Almedina, 1977, p. 27. 
1305 No tocante à repercussão do individualismo no Código de Napoleão, Jacques Ghestin e C. Goubeaux, 
Introduction Générale, tomo I do Traité de Droit Civil, dirigido por Jacques Ghestin, 3ª ed, Paris, LGDJ, 
1983, pp. 757 e ss.; Jean-François Niort, Droit, Économie et Libéralisme dans l’Esprit du Code Napoléon, 
Archives de Philosophie du Droit, 1992, Paris, pp. 101 e ss.; Enzo Roppo, O Contrato, ob. cit., pp. 41 e ss.   
1306 Cf., Inocêncio Galvão Telles, Aspectos Comuns aos Vários Contratos, BMJ nº 23, Março, 1951, p. 23. 
1307 Cf., Ripert, La Règle Morale dans les Obligations Civiles, 2ª edição, Paris, LGDJ, 1927, pp. 40  e ss. 
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Tratava-se, portanto, de um instrumento de harmonização de interesses 

diversificados, porventura contraditórios, gerador de uma disciplina 

intrinsecamente justa que podia prescindir de qualquer sistema de valores que 

lhe fosse alheio1308. Por outro lado, a necessidade de fazer da confiança no 

que fora acordado a base das relações individuais justificou que o contrato 

fosse dotado de um valor absoluto, prevenindo o eventual comprometimento de 

cooperações futuras1309. 

 

Neste cenário, a liberdade de contratar1310, segundo a qual a conclusão 

dos contratos devia ser uma operação absolutamente livre, surgiu na 

perspectiva jurídica como correspondente ao princípio do “laisser faire-laisser 

passer” que dominava a actividade económica, de tal modo que, se este era a 

condição da realização do máximo bem-estar económico, aquele representava 

a forma não só de garantir a respectiva viabilização, mas também de atingir 

uma ordenação social justa1311. Deste modo, consequência do princípio do 

“laisser contracter”, tanto o Estado, como o direito apagaram-se por completo 

em matéria contratual, remetidos apenas à função de assegurar e controlar a 

genuinidade e espontaneidade do processo volitivo, motor e fundamento da 

vinculação contratual1312. 

 

Acresce que, colhendo a forte influência, no domínio filosófico e ético, da 

concepção canónica dos pacta sunt servanda, a montagem individualista 

correspondeu igualmente às necessidades de um sistema económico cuja 

afirmação supunha a eliminação das barreiras ao livre exercício do comércio e 

a protecção da propriedade privada. 

 

Entretanto, o triunfo do industrialismo, que levou à formação de grandes 

empresas, à concentração de capitais, à produção em larga escala, à 

                                                 
1308 Como assinala Georges Ripert, La Règle Morale dans les Obligations Civiles, p. 40, à luz da escola do 
direito natural, os compromissos assumidos voluntariamente eram conformes à moral, em consonância 
com o postulado kantiano de que a decisão de alguém para si mesmo não pode ser injusta. 
1309 Cf., João Baptista Machado, Tutela da Confiança e “Venire contra factum proprium, RLJ, Ano 117, 
1984-1985, pp. 3725 e ss. 
1310 À ideia da liberdade de contratar, como assinala Enzo Roppo, O Contrato, ob. cit., pp.32 e ss., 
correspondia a uma autêntica ideologia. A ela reconduziam-se os princípios ideológicos afirmados em 
sede de contrato pela ciência jurídica e pelos legisladores do século XIX. 
1311Cf., Eduardo Paz Ferreira, Da Dívida Pública e das Garantias dos Credores do Estado, ob. cit., p.204. 
1312Cf., Joaquim de Sousa Ribeiro, Cláusulas Contratuais Gerais e o Paradigma do Contrato, ob. cit., p. 7. 
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universalização dos mercados e a outros inúmeros efeitos com impacto na 

ordem económica e social, marcou o início de uma transformação profunda no 

sistema económico dominante.  

 

Tal circunstância, aliada às vicissitudes das duas Grandes Guerras e à 

afirmação do intervencionismo estadual, veio desencadear um conjunto de 

alterações significativas com reflexos decisivos na esfera económica e social, 

de tal modo que, após a exaltação da vontade como o princípio anímico do 

contrato, cedo acabou, porém, por desencadear um leque de modificações 

conducentes à renovação da fisionomia, adaptando-a ao universo das 

empresas e à massificação das trocas1313.  

 

Nesta conformidade, perdida a estrita conexão com a propriedade, o 

contrato passou a abrir-se definitivamente à realização de interesses muito 

variados dirigidos à obtenção do lucro, tornando imperioso garantir a celeridade 

das contratações e a segurança e estabilidade das relações, propósitos que 

exigiam que as transacções fossem tomadas e disciplinadas no seu 

desenvolvimento típico, como tal incompatível com a atribuição de uma 

relevância decisiva à vontade individual1314. 

 

Daí que se tenha assistido à objectivação do contrato, traduzida na 

diminuição de importância da vontade e na consequente maior ênfase da 

declaração, tornando mais patente a distância entre a nova figura e a imagem 

novecentista, toda ela marcada pelas características do individualismo e pela 

ciosa inerência à pessoa dos contraentes1315. Transformações ditadas por 

imperativos de estabilidade e continuidade das relações contratuais e, por 

                                                 
1313 Cf., Joaquim de Sousa Ribeiro, Cláusulas Contratuais Gerais e o Paradigma do Contrato, ob. cit., pp. 
10 e 23 e ss. No mesmo sentido, João Baptista Vilela, Por uma nova teoria dos contratos, ob. cit., p. 317. 
1314 Cf., Inocêncio Galvão Telles, Aspectos Comuns aos Vários Contratos, ob. cit., pp. 36 e ss.; Wolfgang. 
Friedman, Law in a changing society,  Baltimore, Harmondsworth. Eng., Penguin Books, 1964, pp. 226 e 
ss.; Friedrich Kessler, Grant Gilmore e Anthony T. Kronman, Contracts : cases and materials, Boston, 
Little Brown, 1986, pp. 275 e ss.; D. Pugsley, L’évolution du droit des contrats vue par un comparatiste, 
in : Le Droit Contemporain des Contrats, Paris, Economica, 1987, pp.155 e ss.; John Edward Murray Jr., 
Contracts : cases and materials, 6ªed. Newark, Lexis Nexis Matthew Bendrer, 2006, pp.343 e ss. 
1315 Cf., Enzo Roppo, O Contrato, ob. cit., pp.297 e ss.; Mónica Bacin, La condizione unilaterale: un test 
dell’ autonomia contrattuale, Riv. Ditt. Civ., Luglio-Agosto, 1998, pp. 32 e ss. 
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conseguinte, das relações económicas, assegurando-lhes o dinamismo 

postulado pelos modos de funcionamento das economias de massa1316. 

 

Paralelamente, observou-se também um fenómeno similar de 

despersonalização das relações contratuais e de automatismo da actividade 

destinada a constituí-las, expresso na contratação estandardizada mediante o 

emprego de cláusulas gerais e formulários, gerando um declínio inegável do 

princípio da autonomia da vontade1317. Dir-se-ia que, numa economia em que 

havia desaparecido o atomismo do mercado e afirmado, ao invés, a 

contratação de massas e a dinâmica económica, a objectivação e a 

despersonalização do contrato representaram o preço da respectiva 

sobrevivência e adaptação ao novo contexto1318. 

 

À data, no campo específico dos contratos notou-se que o acordo, em 

muitos casos, era mais aparente do que real, porquanto, onde vigorava a 

desigualdade económica, dificilmente se podia falar de vontades livres. E, 

nesta luta desigual, o contrato, fruto da liberdade, transformou-se em 

instrumento próprio para a opressão de um contraente por outro mais forte1319. 

 

Então, perdida a confiança na “mão invisível” de Adam Smith, como forma 

de garantir o equilíbrio económico da sociedade, e perante a falência total ou 

parcial das soluções assentes ainda na lógica de funcionamento da autonomia 

privada, nem o repensionamento do princípio de liberdade contratual, 

regenerador do seu fundamento e sentido material emancipatório, nem a 

                                                 
1316 Como bem assinala Enzo Roppo, ob. cit., p. 310, tendo tudo uma correspondência precisa no plano 
da história das ideias, o modelo “subjectivo” do contrato correspondia à ideia do contrato defendida pelos 
teóricos do utilitarismo liberal-individualista, enquanto o modelo “objectivo” reflectia a ideia de contrato 
adoptada por Durkheim e da fenomenologia das sociedades de massa. 
1317 Cf., Enzo Roppo, o Contrato, ob. cit.,pp. 150 e ss. Sobre o conflito entre a “teoria da declaração“ e 
a “teoria da vontade”; E. Betti, Una teoria del negozio giuridico e G. Stolfi, Il negozio giuridico è un atto di 
volontà, in: Il diritto privato nella società moderna, Bologna, Il Mulino,1971, pp. 124 e ss.; P. S. Atiyah, The 
Rise and Fall of the Freedom of Contracts, Oxford, Clarendon Press, 1979, pp. 22 e ss. 
1318 Cf., Joaquim de Sousa Ribeiro, Cláusulas Contratuais e o Paradigma do Contrato, ob. cit., pp. 23 e ss. 
1319 Cf., Eduardo Paz Ferreira, Da Dívida Pública e das Garantias dos Credores do Estado, ob. cit., p.298. 
No mesmo sentido, Gustav Radbruch, Filosofia do Direito, tradução de Cabral de Moncada, 6ªed., 
Coimbra, Arménio Amado, 1979, pp. 286 e ss.; Inocêncio Galvão Telles, Aspectos Comuns aos Vários 
Contratos, ob. cit., p. 26. 
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transposição para quadros associativos mostraram capacidade, porém, de 

fornecer soluções não só justas, mas também eficazes1320.  

 

Donde a cedência da mitificação da “justiça” intrínseca ao contrato1321 à 

análise de fundo das cláusulas contratuais, numa linha concordante com a 

perspectiva do contrato como um instrumento de troca de prestações 

reciprocamente úteis e sem dano para qualquer das partes. Um quadro em que 

passou a caber ao legislador ou ao juiz fazer uma valoração diferente dos 

contratos, sensível ora na recusa de eficácia, se celebrados com violação dos 

pressupostos de liberdade de contratação, ora na respectiva rejeição, se 

criadores de efeitos negativos em termos de bem-estar social1322. 

 

Como refere Radbruch1323, à vontade das partes passou a associar-se 

sempre a vontade, determinante, do legislador ou do juiz de lhes reconhecer 

um efeito jurídico concreto. 

 

Deste modo, o apelo à ingerência legislativa ou judiciária para impor a 

tutela jurídica do contrato em vez do livre arbítrio dos contratantes, ao 

configurar uma intervenção pública nas relações inter-privados, correspondeu a 

um movimento mais vasto de “publicização”, “socialização” ou “dirigismo” do 

direito privado1324, que atingiu o que Carbonnier designou pelos “três pilares do 

direito”1325, não sendo a regulação jurídica estabelecida pelo contrato mais do 

que uma regra de direito de grau inferior à que lhe havia atribuído a virtualidade 

de produzir efeitos jurídicos1326.  

                                                 
1320 Cf., Joaquim de Sousa Ribeiro, Cláusulas Contratuais Gerais e o Paradigma do Contrato, ob. cit., pp. 
113 e ss. No mesmo sentido, António Menezes Cordeiro, Da boa fé no direito civil, vol. I, Coimbra, 
Almedina, pp. 659 e ss. 
1321Era a mitificação da justiça do contrato, traduzida em “dire contractuel est dire juste” 
1322Cf., Eduardo Paz Ferreira, Da Dívida Pública e das Garantias dos Credores do Estado, ob. cit., p. 299; 
Enzo Roppo, O Contrasto, ob. cit., pp. 166 e ss. 
1323Cf., Gustav Radbruch, Filosofia do Direito, (tradução portuguesa de Cabral Moncada), 6ª ed., Coimbra, 
Arménio Amado, 1979, p. 286. 
1324 Cf; Cf., Rui Alarcão, Contrato, Democracia e Direito, in: Estudos em Homenagem a Cunha Rodrigues, 
vol. II, Coimbra, Coimbra Editora, 2001, pp. 10 e ss.; A. Prévost – D. Richard, Le Contrat Destabilisé (de 
l’autonomie de la volonté au dirigisme contractuel), Semaine Juridique, JPC, 1979, pp. 2952 e ss.; M. 
Louis Jossarand, Aperçu Général des Tendances Actuelles de la Théorie des Contrats, RTDC, tome 36, 
1937, p.2. 
1325 Cf., Jean Carbonnirer, Flexible Droit. Textes Pour une Sociologie du Droit sans Rigueur, Paris, LGDJ, 
1992, pp. 201 e ss. 
1326 Cf., Hans Kelsen, La Théorie Juridique de la Convention, in: Écrits Français de Droit International, 
Paris, PUF, 2001, pp. 85 e ss.  
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Nesta medida, independentemente da qualificação, do lugar no sistema e 

da maior ou menor extensão aplicativa, as medidas de fixação de proibições e 

limites de natureza contratual representaram manifestamente a concretização 

de um princípio alternativo de ordenação, em substituição da auto-regulação 

privada1327, havendo esta deformação do contrato sido considerada o facto 

gerador do respectivo declínio.  

 

Admitindo factores de inibição do livre exercício, tornou-se evidente que o 

modelo básico de autonomia contratual – a igualdade dos contratantes e a sua 

posição paritária quanto à defesa dos interesses próprios – apresentava efeitos 

disfuncionais, correspondendo o seu afastamento parcial não a um simples 

correctivo, mas antes, como sublinha Barcellona1328, à passagem de uma 

racionalidade formal a uma racionalidade material. 

 

Foi, afinal, um movimento de uma inegável intervenção pública que, 

apesar de estabelecer ou acentuar as limitações à liberdade de contratação e, 

mais genericamente, à autonomia privada, configuradas pelo Estado em nome 

da justiça social, nem eliminou por completo o contrato, como veículo de 

necessidades sociais e económicas, embora lhe retirasse parte da substância, 

justificando que se tornasse um lugar-comum falar de decadência do contrato 

ou de crise do contratualismo, nem provocou a retracção das formas 

contratuais1329.  

 

Bem pelo contrário, registou-se um impulso crescente de recurso ao 

contrato, tornando possível não só a respectiva continuidade, mas também o 

aparecimento de novas valorações que confluíram para o seu 

desenvolvimento13301331. 

                                                 
1327 Cf., Joaquim de Sousa Ribeiro, O Problema do Contrato. As Cláusulas Contratuais Gerais e o 
Princípio da Liberdade Contratual, ob. cit., pp. 114 e ss. 
1328 Cf., Pietro di Barcellona, L’ individualismo proprietario, Torino, Bolati Boringhieri, 1987, pp.42 e ss. 
1329 A restrição da autonomia das partes de que fala João Baptista Vilela, Por uma nova teoria dos 
contratos, ob. cit., p. 312. No mesmo sentido, P.S. Atiyah, The Rise and Fall of the Freedom of Contracts, 
Oxford, Clarendon Press, 1979, pp. 87 e ss. 
1330 Foi o impulso de que fala Louis Josserand, L’essor moderne du concept contractuel, in: Recueil 
d’Études sur les Sources du Droit en l’Honneur de François Gény, 2º vol., Paris, Sirey, s.d., pp. 333 e ss. 
1331 Anos mais tarde, Paul Durand, La contrainte légale dans la formation du rapport contractuel, RTDC nº 
43, 1944, p. 96, examinando o problema da coerção legal na formação do contrato, voltou a falar de um 
“essor du concept contractuel”, no sentido de que a obrigação de contratar e a situação contratual de 
origem legal além de provocar a conclusão de contratos, determinavam a generalização das regras 
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Uma evolução que, além de comprovar a procura do contrato para se 

ajustar às alterações das sociedades marcadas pelo intervencionismo 

económico1332, permitiu igualmente a sua expansão nas economias 

socialistas1333 e, até, a sobrevivência no quadro mais adverso marcado pela 

existência e pelo florescimento dos mercados paralelos1334. Deste modo, 

testemunha-se o bem fundado da afirmação de Josserand de que “à d’autres 

contractants il fallait d’autres contrats”1335, assegurando a manutenção do 

contrato como uma das instituições fundamentais do Direito, com uma posição 

central na vida económica.  

 

Neste quadro, o moderno direito dos contratos corresponde a uma 

realidade complexa, que envolve ora as figuras clássicas – em evidente 

revitalização e rejuvenescimento, adaptadas às novas exigências económico-

sociais através, nomeadamente, de regulamentações inovadoras em que o 

legislador mostrou acompanhar o ritmo acelerado deste movimento –, ora a 

criação de novas figuras contratuais – surgidas a par deste actualismo em 

resposta a outros desafios –, ora, ainda, o recurso a técnicas contratuais de 

procedência e recorte privatístico para levar a efeito tarefas da Administração 

pública em variados sectores, abrindo o caminho à denominada fuga para o 

direito privado13361337. 

 

Um fenómeno de dimensão simultaneamente quantitativa e qualitativa, 

que Josserand sintetizou lapidarmente na afirmação “nous vivons de plus en 

                                                                                                                                               
aplicáveis às obrigações contratuais. Posteriormente, P. Roubier, Droits subjectifs et situations juridiques, 
Paris, Dalloz, 1963, pp.17, 40 e ss., salientou como o progresso da economia havia criado uma 
verdadeira “floração contratual“; e Michel Vasseur, Un nouvel essor du concept contractuel: Les aspects 
juridiques de l’économie concertée et contractuelle, RTDC jan.-mars, 1964, p.14, falou de um novo 
impulso do conceito contratual, num perspectiva que, se bem que diversa das de Josserand e Duran, se 
situava na mesma linha de afirmação da contratualidade. 
1332 Neste sentido, Mostapha Moahmmad El-Gammal, L’Adaptation du Contrat aux Circonstances 
Économiques. Étude Comparée de Droit Civil Français et de Droit Civil de la République Arabe Unie, 
Paris, LGDJ, 1967, pp. 35 e ss. 
1333 Cf., M.B. Eliachevitch, Le Droit Contractuel dans le Système du Droit Soviétique, RTDC, nº 2, 1938, 
pp.403 e ss. 
1334 Cf., René Savatier, Les Métamorphoses, ob. cit., pp. 76 e ss.; Piero Schlesinger, I mercati neri, Riv. 
Diritto Civile nº 2, 1999, pp. 187 e ss. 
1335 Cf., Louis Josserand, Aperçu Générale des Tendances Actuelles de la Théorie des Contrats, RTDC  
nº 36, 1937, pp. 1 e ss.  
1336 Segundo Rui Alarcão, Contrato, Democracia e Direito, ob. cit., pp.12 e ss. 
1337 Cf., Yves Madiot, De l’Évolution Sociale à l’Évolution Individualiste du Droit Contemporain, in: Les 
Orientations Sociales du Droit intemporain. Écrits en l’Honneur de Jean Savatier, Paris, PUF, 1992, p. 353 
e ss. 
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plus contractuellement”1338. E de facto, como assinalou Vasseur1339, foi ver as 

práticas contratuais a adquirirem uma frequência inusitada e uma crescente 

dignidade institucional, tanto no plano interno, como ao nível internacional, 

permitindo ao Estado assumir um papel eminentemente dialogante.  

 

O moderno direito dos contratos é marcado, em contraste radical com o 

quadro anterior de imobilidade, por uma crescente perda de importância dos 

elementos volitivos das partes, a que se associam a sujeição à disciplina 

obrigatória dos contratos definida por via legal, a intromissão dos poderes 

públicos na vida do contrato e a constituição de um direito de classe. 

 

Uma evolução que suscitou diferentes tipos de explicação, 

nomeadamente, a de Galvão Telles1340, que procura traduzir, através da 

fórmula “institucionalização do contrato”, uma permanente permeabilidade a 

aspectos objectivos, legitimando a conclusão de que o espírito institucional 

perpassa cada vez mais o contrato, ou a de Atiyah1341, para quem a actual 

cedência dos elementos volitivos, associada à disciplina obrigatória dos 

contratos definida por via legal, justifica a consideração da actual tendência do 

direito dos contratos num sentido contrário à Lei de Maine, que sustentava que 

a evolução das sociedades se havia dado no sentido da passagem do estatuto 

para o contrato, entendida como a passagem do direito imposto para o 

acordado1342. 

 
 

                                                 
1338 Cf., M. Louis Josserand,  Aperçu Générale des Tendances Actuelles de la Théorie des Contrats, ob. 
cit., p. 7. 
1339 Cf., Michel Vasseur, Un nouvel essor du concept contractuel : Les aspects juridiques de l’économie 
concertée et contractuelle, ob. cit., pp. 7 e ss. No mesmo sentido, Gaston Morin, Les Tendances Actuelles 
de la Théorie des Contrats et les Rélations du Réel et des Concepts: à  propos des articles de M. 
Josserand, RTDC, ano 35, vol. II, 1937, pp. 36 e ss. 
1340 Cf., Inocêncio Galvão Telles, Aspectos Comuns aos Vários Contratos, Rev. FDDUL, 1950, pp. 246 e 
ss. 
1341 Cf., P. S. Atiyah, The Rise and Fall of the Freedom of the Contract, Oxford, Clarendon Press, 1979. 
1342  A Lei foi formulada por Sir John Summer Maine, Ancient Law, London, 1930 (reimpressão) e 
inscreve-se na tentativa de uma certa linha de sociologia jurídica de definir leis rigorosas de evolução, 
entendendo o direito como uma ciência positiva e de carácter experimental. Para uma crítica de tais 
concepções: Jean Carbonnier, Rapport sur Sociologie et Droit du Contrat, Jornadas do VI Colóquio da 
Faculdade de Toulouse, em Droit, Économie et Sociologie, Annales de la Faculté de Droit de Toulouse, 
1957, pp. 113 e ss.Com Giorgio del Vecchio, Lições de Filosofia do Direito, tradução portuguesa, 5ª ed., 
Coimbra, Arménio Amado, 1979, pp. 537 e ss., esboçou-se a tentativa da respectiva reformulação para o 
âmbito mais amplo da Constituição Política. 
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2.3. Um Novo Contrato Social 
 

Atendendo a que a história dos contratos não tem primado por uma 

evolução escorreita e linear, a prudência parece recomendar que não sejam 

tiradas conclusões precipitadas em termos de tendências futuras.  

 

Uma posição avisada, sobretudo quando se afigura caminhar para uma 

nova sociedade contratual e para o ressurgimento de novas teorias 

contratualistas1343, como a de Bobbio1344, que vê na crescente interpenetração 

entre as esferas pública e privada a expressão de um novo contrato social, em 

que a sociedade civil se constitui em grupos organizados cada vez mais fortes 

e o Estado, com a função de mediador, antes de ser depositário do poder de 

mando, pode ser simbolizado como o espaço em que se desenvolvem e 

compõem os conflitos através do instrumento jurídico do acordo, 

continuadamente renovado e representação moderna da figura tradicional do 

contrato social. 

  

Neste contexto, as PPP’s, como forma alternativa de prestação privada 

de bens públicos, se bem que justificadas quer pela maior eficiência do sector 

privado, quer pelo aumento da liberdade de escolha dos cidadãos 

contribuintes, correspondem nos Estados europeus, na sua generalidade 

herdeiros de uma forte tradição estatista e de um modelo de Estado de Bem-

estar largamente consolidado, a uma verdadeira inflecção das regras de jogo 

                                                 
1343 Em defesa do neo-contratualismo, Jean-Guy Belley, Le contrat comme vecteur du pluralisme 
juridique, in: Droit négocié, droit imposé?, Bruxelles, Publications des Facultés Universitaires Saint-Louis, 
1996, pp.353 e ss.; Antonio J. Porras Nadales, Contractualismo y Neocontractuialismo, Rev. Estudios 
Políticos, Centro de Estudios Constitucionales, Nueva Epoca nº 41, pp. 15 e ss.; Carlos Alba Tercedor e 
Fernando Vallespin, El neocontratualismo de “A theory of justice de John Rawls”: una introducción a la 
literatura, Rev Estudios Políticos, Nueva época nº 8, 1979, pp. 233 e ss.; John Alford e Deidre O’Neil, The 
Contract State, Centre for Applied Social Research, Dreakin University Press, 1994, pp. 214 e ss.; Paul 
Craig, The Contract State: Administrative Law Revisited, in: La Contractualisation dans le secteur public 
des pays industrialisés depuis 1980, Paris, L’Harmattan, 1999, pp. 108 e ss.; Yvonne Fortin, La 
contractualisation dans les pays industrialisés depuis 1980, Paris, L’ Harmattan, coll. Logiques juridiques, 
1999, pp. 125 e ss: Christian Atias, Restaurer le droit du contrat, Paris, Dalloz, nº13, 1998, pp. 137 e ss.; 
P. Cooper, Goverrning by Contract, Challenges and Opportunities for Public Managers, Washington, DC, 
CQ Press, 2003, pp. 45 e ss. Sobre a importância da NPM para reforço do papel do contrato, entre outros, 
K. McLaughlin, S.P.Osborne, E. Fertie, New Public Management Current Trends and Future Prospects, 
London, Routledger, 2001, pp. 78 e ss.; Jan-Erik Lane, Public Administration and Public Management, 
London-New York, 2005, pp. 5 e ss.; Carsten Greve, Contracting for Public Services, London–New York, 
Routledge, 2008, pp. 21 e 177 e ss.; Jody Freeman, The contracting state, ob. cit.,pp. 155 e ss. 
1344 Cf., Norberto Bobbio, Publico e Privado, in: Stato, Governo e Società, Enciclopédia Einaudi, Lisboa, 
INCM (trad. port.), 1989, vol.14, Estado – Guerra, pp. 186 e ss.; Norberto Bobbio e M. Bovero, Società e 
Stato nella filosofia politica moderna, Il Saggiatore, Milano, 1979, pp. 98 e ss. 
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em matéria de financiamento dos serviços públicos, podendo aparecer como 

em ruptura com o pacto social em que se fundam as comunidades políticas1345. 

 

Assim, as parcerias, com o seu incomparável dinamismo contratual, aliam 

às razões financeiras que lhe estão associadas, como bem defende Paz 

Ferreira1346, a circunstância de o conceito se haver tornado a expressão 

emblemática de uma orientação política que parece potenciar a criação e, em 

especial, a legitimação de um novo contrato social. 

 

3. Da Diversidade de Modelos de Parceria à Pluralidade de Tipos 
Contratuais 

 
3.1. Unicidade ou Pluralidade de Tipos Contratuais 
 
Ainda que o contrato constitua a pedra-angular das PPP’s contratuais, a 

verdade é que não existe uma categoria contratual única e universal para 

enquadrar juridicamente as parcerias – sendo mesmo de admitir que nunca 

venha a existir1347 –, pese embora a preferência generalizada e continuada que 

têm merecido no plano mundial, mesmo ante o desenho de novas categorias. 

 

Trata-se de um vazio legal que se nos afigura impossível de dissociar de 

três ordens de factores, que têm marcado o desenvolvimento desta abordagem 

de forma decisiva e incontornável1348:  

 Primeiro, a fonte inspiradora, a PFI/PPP, correspondeu a um programa 

do Governo britânico, não à tipificação de um contrato;  

 Segundo, a sua fisionomia foi moldada ao longo do tempo por directrizes 

do Ministério das Finanças1349, não por lei1350, tendo a essência ficado 

                                                 
1345 Segundo Eduardo Paz Ferreira, Ensinar Finanças Públicas numa Faculdade de Direito, ob. cit., pp. 
246 e ss., as opções a fazer pelos Governos ganharam em complexidade face aos tradicionais programas 
de despesa pública, envolvendo a necessidade de determinar a existência de um motivo para a 
intervenção pública e de uma imperfeição do mercado, a identificação de meios alternativos de resolução 
e a apreciação dos seus efeitos em sede de equidade e eficiência. 
1346 Cf., Eduardo Paz Ferreira e Marta Rebelo, O Novo Regime Jurídico das Parcerias Público-Privadas 
em Portugal, ob. cit., pp. 6 e ss. 
1347 Cf. Paul Lignières, Partenariats Public-Privés, Un Nouveau Contrat pour Réformer l’État, in : Contrats 
Publics. Mélanges en l’Honneur du Professeur Michel Guibal, ob.cit., pp. 575 e ss.  
1348 Cf., Adrian Smith, Privatized Infrastructure. The Role of Government, ob. cit., pp. 221 e ss.; Graham 
Allen, The Private Finance Initiative (PFI), ob. cit. 
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desde logo evidenciada no anúncio constante do primeiro documento de 

política de que a PFI visava a criação de “deals, not rules”; 1351;  

 Terceiro, o contrato PFI/PPP é regido pela “common law”, 

nomeadamente pelas regras de “freedom of contract” e “sancity of 

contract”, não distinguindo o regime de execução relativamente aos 

contratos celebrados entre privados, mas fazendo depender a respectiva 

celebração do preenchimento de um núcleo central de condições, a mais 

relevante e inovadora das quais é o teste do “best value for money”1352. 

 

Daí que a vontade política de estabelecer um enquadramento mínimo dos 

contratos haja conduzido a que o arranque da PFI não tenha forçado a criação 

de uma nova figura do direito dos contratos, nem suscitado sequer quaisquer 

alterações legislativas de vulto1353. Afinal, foi o clima de verdadeiro ascetismo 

legal de que fala Cossalter1354, que deixou ainda mais patente ter o recurso 

sistemático à contratrualização constituído a principal inovação jurídica da 

Iniciativa face aos programas de modernização infraestrutural e redução da 

despesa que a haviam precedido.  

 

Nesta medida, com comprovados resultados práticos na promoção do 

aumento e da melhoria da prestação de serviços públicos e dispensando ainda 

a criação de um instituto jurídico novo, desde muito cedo que a PFI/PPP 

passou a cativar de forma progressiva, mas firme, um número crescente de 

                                                                                                                                               
1349 Desde 1993 à actualidade que a PFI/PPP tem sido “construída” com base em importantes 
documentos de política, em que se destacam: HMTreasury, The PFI – Breaking New Ground, November 
1993; HMTreasury Private Finance Panel, Private Opportunity-Public Benefit – Progressing the PFI, 
November 1995; HM Treasury Taskforce on Private Finance Partnership for Prosperity – The PFI, 
November 1997; HM Treasury Taskforce on Private Finance. A  Step-by-Step Guide to the PFI 
Procurement Process, November 1997; HM The Stationery Office, Public Private Partnerships.The 
Government’s Approach, 2000; HMTreasury Selling into Wider Markets: A Policy Note for Public Bodies, 
December 2002; HM Treasury PFI: Meeting the Investment Challenge, July 2003; HMTreasury PFI: 
Strengthening long-term partnerships, March 2006. 
1350 Existem, no entanto, alguns textos legais, na maioria relativos à contratação pelas autoridades locais. 
Cf., Local Authorities Capital Finance Regulations 1997. 
1351 Cf., HM Treasury,  The PFI – Breaking New Ground, November 1993. 
1352 Cf., M. Spackman, Public-private partnerships : lessons from the British Approach, Economic Systems, 
nº 26, 2002, pp. 283 e ss.; James M. Buchanan, Freedom in Constitutional Contract, College Station, 
Texas, A&M University Press,1977. 
1353 Cf.,Stephan Braconnier, Les contrats de Private Finance Initiative, ob.cit.,  pp.174 e ss.; Gary 
Sturgess, A focus on Service Delivery, in: Public and Private: Partners in the Public Interest, The Smith 
Institute, London, Paul Hackett, 2007, pp. 18 e ss. 
1354 Cf., Philippe Cossalter e Bernard du Marais, La Private Finance Initiative, ob. cit.,  pp. 49 e ss. 
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Governos, gerando uma expansão mundial e, em consequência, a convivência 

com os sistemas jurídicos anglo-saxónico e continental. 

 

Então, os Executivos, movidos pela vontade de realizarem projectos de 

investimento infraestruturais aproveitando as vantagens proporcionadas pelo 

envolvimento do sector privado e, ao mesmo tempo, animados por um idêntico 

sentido pragmático, não se ativeram na criação de um esquema contratual 

específico para acolher os projectos PPP. Aliás, num primeiro momento, a 

maior parte dos países nem sequer aprovou legislação específica, em muitos 

casos para prevenir reacções políticas e sociais eventualmente desfavoráveis à 

utilização da cooperação com o sector privado para a realização de funções 

públicas, limitando-se a lançar e gerir projectos-piloto conformes à nova 

matriz1355. 

 

Por outro lado, perante um conceito polissémico e a ausência de uma 

construção dogmática, este esforço iniciático mostrou aos países a 

conveniência em poderem escolher o tipo contratual mais apropriado em 

função dos objectivos prioritários a atingir com cada projecto. A própria 

obrigação de escolher a montante do procedimento o tipo de contrato a 

celebrar, ao poder suscitar problemas práticos, levou em muitas situações as 

entidades públicas a assumirem-se como os primeiros interessados na 

colaboração do sector privado para a definição do instrumento jurídico mais 

adequado1356. 

 

Deste modo, nem a criação de uma categoria contratual específica, nem a 

identificação de um contrato único se afiguraram definitivamente questões 

nucleares, passando os Governos a procurar no âmbito do respectivo 

ordenamento jurídico o contrato que, juridicamente mais ajustado às 

características do novo processo de montagem de projectos de investimento, 

fosse susceptível de gozar também de uma aceitação social alargada.  

                                                 
1355 Cf., C. Namblard, Pour une approche pragmatique du partenariat public-privé, in : Financement des 
infrastructures et des services collectifs. Le recours au partenariat public-privé, Paris, Presses des Ponts 
et Chaussées, 2000, pp. 15 e ss. 
1356 Cf., Paul Lignières, Partenariats Public-Privés, 2ª ed., ob. cit., pp. 40 e ss.; Darrin Grimsey, e Mervyn 
K. Lewis, The Governance of Contractual Relationships in Public-Private Partnerships, Journal of 
Corporate Citizenship, Issue nº 15, Autumn, 2004, pp. 91 e ss. 
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Demais, um tipo específico e único de contrato com dimensão global 

implicava sempre uma acção de harmonização legislativa que, pela inevitável 

morosidade e resultados imprevisíveis, era susceptível de reduzir o entusiasmo 

e suscitar até alguma retracção sobre a utilização da abordagem PPP, 

podendo inclusivamente vir a constituir um argumento de restrição e, no limite, 

abandono deste modelo de cooperação entre os universos público e 

privado1357.  

 

Acresce ainda que um contrato único acabava também por reduzir a 

flexibilidade da abordagem PPP, como reconhece a generalidade da 

Doutrina1358, privando-a do carácter dinâmico e evolutivo que tem 

acompanhado a existência da PFI/PPP, traduzido criativamente pelos 

legisladores nacionais, acomodando projectos PPP nos figurinos contratuais 

existentes e garantindo o respeito de um leque uniforme de regras e princípios 

para atingir um corpo coerente de objectivos. Por conseguinte, o contrato único 

podia acabar por condicionar a capacidade de resposta das PPP’s ao 

diversificado e complexo e variado leque de solicitações dos sectores públicos 

e às especificidades de cada projecto. 

 

Neste contexto, a flexibilidade intrínseca da abordagem PPP permitiu que 

a esmagadora maioria dos países lançasse mão dos esquemas contratuais que 

regem tradicionalmente as relações entre a Administração e o sector privado 

segundo cada ordenamento jurídico, ensaiando a respectiva revisão de modo a 

acolherem tanto os elementos básicos das parcerias, como as inovações que 

começaram a fazer parte integrante dos processos de lançamento dos 

projectos, mormente em matéria financeira.  

 

Por isso, em vez de associar as PPP’s a um tipo original de contrato ou a 

um modelo contratual único, a abordagem abriu espaço à utilização de uma 

gama variada de tipos contratuais e modelos híbridos consoante os interesses 

                                                 
1357 Assinalam-se os efeitos de que fala John Goldring, Globalisation, national sovereignty and the 
harmonisation of laws, Rev. Droit Uniforme nº 2-3, 1998, pp. 435 e ss.; Raúl Sanz Burgos, Notas sobre el 
Derecho y el Estado en la era de la globalización, Boletin de la Faculdad de Derecho de la UNED, 
Segunda Época nº 22, 2003, pp. 57 e ss. 
1358 Por todos, Paul Lignières, Les Partenariats Public-Privés, 2ª ed., ob. cit., pp. 582 e ss.; Jean-Bernard 
Auby, Prefácio à obra de Paul Lignières, Partenariats Public-Privés, ibidem, pp. XI e ss. 
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a prosseguir pelos projectos, sendo visível que a própria pretensão de elaborar 

uma listagem exaustiva podia afigurar-se incompleta. Afinal, uma diversidade 

que justificou do Executivo comunitário, uma vez abandonado o propósito de 

criar um conceito comum de parceria1359, a prudente análise do fenómeno em 

termos de direito comunitário tanto em matéria de contratos públicos, como de 

concessões, abrangendo assim a pluralidade de soluções adoptadas ao nível 

nacional1360.  

 

3. 2. A Metamorfose da Concessão 

 

A generalidade dos países que recorrem à abordagem PPP fazem-no 

maioritariamente através de parcerias contratuais, materializadas de forma 

predominante no contrato de concessão, na dupla vertente de obra ou de 

serviço público, devido não só à já referida ausência de uma figura jurídica 

específica de dimensão internacional para acolher este esquema de 

associação entre as esferas pública e privada, mas sobretudo à circunstância 

de a técnica concessória corresponder à forma que historicamente melhor se 

tem adequado à conjugação de ambos os universos para a organização e 

operação de tarefas de serviço público1361.  

 

De facto, a concessão, base do nosso iter analítico, funda-se 

essencialmente na matriz liberal, havendo surgido como a forma de configurar 

a substituição do Estado por particulares no desempenho de tarefas de serviço 

público, uma vez afastada a ideia de privilégio que lhe esteve associada, 

contribuindo para pôr termo ao dogma de que o interesse público apenas podia 

ser prosseguido através de actos unilaterais da Administração1362.  

 

                                                 
1359 Sobre a posição da Comissão em matéria de PPP’s, ver supra Cap. VI, 3. 
1360 Cf., Livro Verde sobre as Parcerias Público-Privadas e o Direito Comunitário em Matéria de Contratos 
Públicos e Concessões, ob. cit.; Régis Passerieux e Jean-Marc Thouvenin, Le partenariat public-privé à la 
croisée des chemins, entre marché et concession, RMC et UE nº 487, 2005, pp. 232 e ss.  
1361 Por todos, Marcello Caetano, Manual de Direito Administrativo, ob. cit., p. 258. 
1362 Situação retratada em Portugal, entre outros, por João Maria Tello de Magalhães Collaço, 
Concessões de Serviços Públicos – Sua Natureza Jurídica, Coimbra, ob. cit.; Marcello Caetano, 
Subsídios para o Estudo da Teoria da Concessão de Serviços Públicos, in: Estudos de Direito 
Administrativo, Lisboa, Ática, 1974, p. 162. 
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À data, a concessão constituiu, na perspectiva da Administração, um acto 

de organização da execução de tarefas públicas e, na óptica do 

concessionário, um acto constitutivo de direitos, tornando evidentes os dois 

efeitos jurídicos fundamentais: por um lado, a transferência de um direito prévio 

da Administração concedente para o concessionário privado e, por outro, a 

correspondente atribuição ao concessionário, visível no alargamento da esfera 

jurídica do particular pela integração do direito derivado1363. 

 

Praticada pela administração de infraestruturas1364, a concessão constituiu 

o quadro em que os privados passaram a realizar os investimentos requeridos 

por sua conta e risco, sem qualquer espécie de solidariedade financeira da 

parte da entidade concedente, assumindo sozinhos o risco integral da 

exploração, sendo a sua remuneração dependente exclusivamente das taxas 

ou tarifas que cobravam aos utentes1365.  

 

No novo cenário, as duas modalidades de concessão – concessão de 

obra pública e concessão de serviço público –, com um perfil idêntico em 

matéria de transferência de risco e modelo de remuneração, distinguiam-se 

apenas consoante o direito transferido respeitava ora à construção e 

exploração de infraestruturas destinadas ao uso colectivo, ora à montagem e 

exploração de serviços públicos que prestavam utilidades individuais aos 

cidadãos, podendo para este efeito incluir ainda a concessão de obras 

públicas1366. E, quer como esquema autónomo, quer para viabilizar a instalação 

de activos de suporte à prestação de serviços, o concessionário encarregava-

                                                 
1363 Cf., Armando Marques Guedes, A Concessão. Natureza Jurídica da Concessão, ob. cit. 
1364 A Revolução Industrial exigiu dos Estados a construção de infraestruturas, mas a dogmática 
económica do liberalismo inibiu o Estado mínimo, com uma intervenção limitada no domínio económico, 
sem os meios financeiros necessários para realizar os investimentos requeridos, avultados e de resultado 
aleatório e, ainda, privado de uma estrutura administrativa, de dar uma resposta directa e cabal às 
necessidades crescentes geradas pelos progressos do industrialismo, de que fala João Maria Tello de 
Magalhães Collaço, Concessões. De Serviços Públicos – Sua Natureza Jurídica, ob. cit., p. 14. Então, 
como refere Pedro Gonçalves, A Concessão de Serviços Públicos, ob. cit., pp. 101 e ss., a concessão 
converteu-se na única via possível para o sector público assumir e fomentar actividades de serviço 
público e garantir o respectivo controlo, isentando-o do envolvimento na construção das obras ou na 
exploração dos serviços e dispensando-o de realizar pesados investimentos. 
1365 Cf., Pedro Gonçalves, A Concessão de Serviços Públicos, ob. cit., pp.45 e ss.; Diogo Freitas do 
Amaral, e Lino Torgal, Curso de Direito Administrativo, vol. II, ob. cit., pp.531-542 ; Maurice Hauriou, 
Précis Élémentaire de Droit Administratif, Paris, Sirey, 5ª ed., 1943, pp. 1 e ss. 
1366 Trata-se de uma posição sufragada pela doutrina nacional e estrangeira. A título exemplificativo: cf., 
Diogo Freitas do Amaral, e Lino Torgal, Curso de Direito Administrativo, vol. II, ob. cit., pp.531-542 ; 
Georges Vedel e Pierre Delvolvé, Droit Administratif, Paris, PUF, Thémis, 9ª ed., 1984, pp.1136 e ss. 
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se de projectar, financiar, construir a infraestrutura e explorar o activo ou o 

serviço, por norma em esquema BOT. 

 

Nesta medida, a concessão ganhou definitivamente os contornos de um 

instrumento a que as entidades públicas recorriam em resposta a exigências de 

natureza económico-financeira, pressupondo a cooperação estreita entre os 

universos público e privado13671368. 

 

Afinal, conceder obras ou serviços públicos correspondeu ao meio de o 

sector público promover a respectiva provisão sem custos para o erário público 

e assegurar o controlo sobre certas actividades económicas, não incorrendo 

em quaisquer responsabilidades quer de gestão, quer de exercício. Na 

verdade, como assinala Blondeau1369, foi graças ao instituto da concessão que 

se realizaram as obras públicas mais importantes do século XIX e organizaram 

certos serviços económicos fundamentais. 

 

Na transição para o Estado social, a concessão de serviços públicos foi 

ainda um produto da lógica de funcionamento do Estado liberal, tornando 

possível ao Estado comprometer-se com fins sociais, mas dispensando-o de 

efectuar os investimentos inerentes à respectiva prossecução1370.  

 

No entanto, o abandono dos pressupostos políticos e económicos do 

liberalismo, designadamente a crença nos equilíbrios automáticos, fez emergir 

um Estado fortemente intervencionista que, ao considerar ser sua função 

assumir directamente a responsabilidade pela execução de um amplo leque de 

tarefas prestacionais teleologicamente vinculadas pelos textos constitucionais à 

                                                 
1367 Na sugestiva imagem de João Tello de Magalhães Collaço, Concessões. De Serviços Públicos – Sua 
Natureza Jurídica, ob. cit., p. 15, era como se a Administração pública figurasse “de nobreza sem fortuna 
que, não podendo tratar e explorar directamente as herdades, as dá de arrendamento a quem, com a 
cultura, por um lado as melhora e ainda, por outro, lhe proporciona certa participação nas colheitas 
obtidas”.  
1368 Como recorda Pedro Gonçalves, A Concessão de Serviços Públicos, ob. cit., p.20, a concessão 
clássica emergiu como um instrumento jurídico do capitalismo liberal, uma técnica que, mais do que pôr 
em prática um modelo de gestão de obra ou de serviço público, começou por ser basicamente um 
mecanismo de natureza financeira, um modo de realização de infraestruturas públicas ou de prestação de 
serviços públicos com recurso a capitais privados, libertando o Estado de pesados investimentos. No 
mesmo sentido, François Servoin, Droit administratif de l’économie, Grenoble, Presses Universitaires de 
Grenoble, 1996, p. 202. 
1369 Cf., A. Blondeau, La concession de service public, Paris, Dalloz, 1933.   
1370 Cf., Pedro Gonçalves, A Concessão de Serviços Públicos, ob. cit., p. 8. 
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prossecução do bem-estar, eliminou, ou desvalorizou, qualquer ideia de 

subsidiariedade da actuação pública, marginalizando, por consequência, os 

fenómenos de privatização da Administração pública1371. 

 

Então, a imagem simplificada de uma sociedade alheada do Estado – 

Sociedade versus Estado –, presente na construção política liberal, foi 

substituída pela imagem complexificada de uma sociedade que, exigindo do 

Estado as mais diversas tarefas, se colocou em relação a ele numa situação de 

dependência cada vez mais apertada. Em consequência, o Estado adquiriu 

uma faceta até aí desconhecida: a de produtor e, mesmo, promotor do bem-

estar social1372. 

 

Daí que se haja começado a assistir a um forte intervencionismo estadual, 

patente não só na própria actividade económica, mas também na orientação, 

controlo e disciplina da economia privada, forçando uma mudança decisiva na 

redefinição global das funções dos sectores público e privado, bem como dos 

instrumentos de acção existentes em cada um, com implicações visíveis quer 

nos métodos de funcionamento dos serviços públicos existentes, quer na 

respectiva multiplicação1373. 

 

A ideia de uma Administração subordinada ao Governo, construída pelo 

Estado liberal, deu lugar, em especial nos sistemas sociopolíticos da órbita de 

incidência francesa, a uma proliferação de entes administrativos e inerentes 

centros de decisão1374.  

 

Mais do que corresponder a uma alteração quantitativa no plano da 

actividade pública, a mudança de paradigma provocou essencialmente uma 

                                                 
1371 Cf., Paulo Otero, Coordenadas Jurídicas da Privatização da Administração Pública, ob. cit., pp 34 e 
ss. 
1372 Cf., Maria da Glória Ferreira Pinto Dias Garcia, Da Justiça Administrativa em Portugal, ob. cit., pp. 505 
e ss. 
1373 Cf., Vital Moreira, Serviço Público e Concorrência. A Regulação do Sector Eléctrico, in: Os Caminhos 
da Privatização da Administração Pública, ob. cit., pp.223 e ss.  
1374 Sobre esta proliferação, Massimo Severo Giannini, Premissas sociológicas e históricas del derecho 
administrativo, Madrid, Instituto de Administración Pública, 1980, pp. 62 e ss. Uma proliferação que foi 
acompanhada do aumento da formalização de normas administrativas, adaptadas à natureza das 
actividades desenvolvidas e, por isso mesmo, marcadas pela diferenciação e existência de áreas em que 
era difícil a distinção entre público e privado, havendo quem, em semelhante quadro, esboçasse a 
tentativa de reabilitar a ideia de um direito comum. 
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transformação de carácter qualitativo, patente na transição de uma 

Administração pública circunscrita a funções mínimas para uma Administração 

de prestações, com um papel central na gestão dos recursos da comunidade. 

Uma Administração que, como defende Rogério Soares1375, se encarregava do 

exercício directo das actividades que satisfaziam as necessidades colectivas, 

antes ciosamente reservadas à iniciativa privada, financiando-as com recursos 

próprios ou obtidos através do recurso ao crédito público1376. 

 

Neste âmbito, o carácter mais activo e interventor da Administração 

mostrou-se indissociável de novos métodos de actuação. Na verdade, o 

intervencionismo do Estado nem sempre era exequível através da organização 

burocrática tradicional da Administração, pelo que o surgimento de uma nova 

racionalidade de índole estratégica movida pela eficiência1377, em lugar da 

racionalidade jurídico-formal suporte do Estado liberal, impôs o apelo a 

modelos de organização e actuação mais flexíveis e dinâmicos1378. 

 

Deste modo, com funções ampliadas e instrumentos diversos, a acção da 

Administração passou a desenvolver-se num quadro que apresentou como 

características mais marcantes e decisivas não só a progressiva utilização do 

direito privado, com a consequente restrição do campo reservado ao direito 

administrativo, mas também a criação de entidades de um novo tipo 

empresarial, que agiam basicamente de harmonia com o direito privado ante a 

pouca adequação do direito público a servir de base ao desenvolvimento das 

correspondentes actividades1379.  

 

                                                 
1375 Cf., Rogério Soares, Direito Administrativo – Apontamentos policopiados, ob. cit., pp.33 e ss. 
1376 Cf., Eduardo Paz Ferreira, Finanças Públicas e Contratos da Administração, ob. cit., p. 435. 
1377 Cf., A. Castanheira Neves, O actual problema metodológico da realização do direito, in: Estudos em 
Homenagem ao Prof. Doutor Ferrer Correia, Universidade de Coimbra, Bol.FD, número especial, vol. II, 
1991, pp. 18 e ss. 
1378 Cf., Vasco Pereira da Silva, Para um Contencioso Administrativo dos Particulares – Esboço de uma 
Teoria Subjectivista do Recurso Directa de Anulação, Coimbra, Almedina, 1989, pp. 45 e ss. 
1379 Cf., Paulo Otero, Vinculação e Liberdade de Conformação Jurídica do Sector Empresarial do Estado, 
Coimbra, Coimbra Editora, 1998, pp.189 e ss. 
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Daí a crise instalada do direito administrativo1380, confrontado com a 

necessidade de dar resposta às novas exigências da sociedade e às novas 

missões confiadas ao Estado, tendo as figuras públicas entretanto surgidas, 

sobretudo na área económica, sido essencialmente determinantes do 

imperativo de ajustar a distinção entre o direito público e o direito privado. Só 

que a interpenetração dos regimes projectou-se nas áreas tradicionais da 

Administração, assistindo-se à utilização crescente de mecanismos de direito 

privado ou, pelo menos, a um esforço no sentido de promover a redução da 

unilateralidade da acção pública1381. 

 

Um quadro em que o desenvolvimento do intervencionismo estadual 

tornou ainda mais imperiosa a mitigação do aspecto autoritário da 

Administração pública que, embora presente no Estado liberal, à data 

mostrava-se particularmente evidente em face da hipertrofia da máquina 

administrativa pública. Aliás, o elenco alargado das funções do Estado social, 

que ultrapassou o domínio económico para exigir também uma actuação nas 

áreas cultural e social, comportou mesmo o risco de se tornarem em funções 

de dominação, gerando uma transformação susceptível de fazer perigar os 

espaços de liberdade individual1382. 

 

Semelhante situação conduziu à identificação de respostas aptas a 

esbaterem a unilateralidade e a componente autoritária da Administração, com 

particular relevo para a via contratual. Por isso, ao lado da actuação 

tipicamente soberana, que autorizava ou impunha unilateralmente, apareceu a 

figura dogmática da “administração contratual”1383, em que o acordo veio 

substituir os tradicionais actos unilaterais da autoridade, configurando-se em 

                                                 
1380 Sobre a especial adaptação do Direito Administrativo aos novos tempos, de destacar o modo como se 
impôs enquanto acto constitutivo de direitos com forca estabilizadora, designadamente no âmbito do 
direito da saúde e da segurança social, José Carlos Vieira de Andrade, Algumas Reflexões a Propósito da 
Sobrevivência do Conceito de “Acto Administrativo” no nosso Tempo, in: Estudos em Homenagem ao 
Prof. Doutor Rogério Soares, Coimbra, Coimbra Editora, 2001, pp.1189 e ss. 
1381 Cf., Jean Rivero, Action Économique de l’État et Évolution Administrative, Rev. Économique, 1962, pp. 
889 e ss. 
1382 Cf., Eduardo Paz Ferreira, Da Dívida Pública e das Garantias dos Credores do Estado, ob. cit., p. 332. 
1383 Cf., Maria João Estorninho, A Fuga para o Direito Privado, ob. cit., pp. 42 e ss. 
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relação a eles como uma verdadeira alternativa1384, deixando os administrados 

de ser meros destinatários passivos das decisões unilaterais da Administração. 

 

Assim, a substituição de actos de autoridade por contratos conduziu ao 

reconhecimento da alteridade e da autonomia dos destinatários da actividade 

administrativa e contribuiu para uma maior eficácia da Administração, 

plasmando a aproximação entre os serviços e a população e assegurando a 

transparência na formação da decisão1385. 

 

O recurso a formas contratuais, surgido de modo predominante na área 

económica, desencadeou a figura do contrato económico, ilustrador da 

evolução dos processos de actuação do Estado no âmbito das transformações 

gerais do direito público induzidas pelo intervencionismo1386. 

 

Neste contexto, um certo gigantismo estatal, associado às formas de 

intervencionismo e à utilização maciça do crédito público, permitiu durante 

muito tempo que o Estado tenha realizado directamente a provisão de serviços 

públicos, exigindo uma menor contrapartida dos particulares. 

 

 Deste modo, a concessão, que havia sido sempre um instrumento de 

colaboração entre a Administração pública e o sector privado, perdeu terreno e 

espaço de influência em favor da “régie” directa da Administração e de modos 

públicos de gestão1387. E, depois da Segunda Guerra, com as numerosas 

nacionalizações de empresas industriais e financeiras, surgiu a figura da 

empresa pública, como entidade dotada de personalidade pública, mas já 

submetida de forma predominante ao direito privado e, portanto, liberta dos 

constrangimentos do direito público. 

                                                 
1384 Cf., Baptista Machado, Lições de Introdução ao Direito Público, in: Obra Dispersa, vol. II, Scientia 
Iuridica, Braga, 1993, pp. 203 e ss.; Eduardo Paz Ferreira, Direito da Economia, ob. cit., pp.338 e ss. 
1385 Cf., J. M. Sérvulo Correia, Os Contratos Económicos Perante a Constituição, in: Nos Dez Anos da 
Constituição, Lisboa, INCM, 1987, pp. 95 e ss. 
1386 Cf., Eduardo Paz Ferreira, Da Dívida Pública e Das Garantias dos Credores do Estado, ob. cit., 
pp.334 e ss. Do mesmo Autor, Direito da Economia, ob. cit., pp.348 e ss. 
1387 Cf., Maria Manuel Leitão Marques e Vital Moreira, O Estado, a Economia e as Empresas, Economia e 
Prospectiva, vol.II, nº3-4,1999, As concessões mantiveram uma assinalável importância como instrumento 
privilegiado de “administração delegada” dos serviços públicos de âmbito nacional e local em França, 
tornando-se no elemento mais característico do chamado “modelo francês” de organização dos serviços 
públicos por oposição à gestão pública directa do sistema alemão e do sistema britânico (no Reino Unido, 
até às privatizações e ao lançamento da PFI). 
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Então, foi a crise da concessão de serviços públicos, que se prolongou até 

à década de oitenta provocando importantes alterações na fisionomia do 

instituto. Em resultado, da acepção clássica só permaneceu praticamente 

estável o critério do objecto relativo à exploração ou gestão do serviço público, 

tendo o processo evolutivo, em relação aos demais critérios, afastado o 

conceito de concessão de serviço público do modelo tradicional1388 

 

Em relação à responsabilidade financeira pela exploração do serviço 

público, o regime da concessão, na parte que pressupõe a assunção do risco 

integral pelo concessionário, foi atenuado ou mesmo transformado em um 

regime de solidariedade financeira entre o concedente e o concessionário. Sem 

corresponder a um dever de assistência financeira ou de financiamento a cargo 

do concedente, a solidariedade financeira representou antes uma forma de 

cooperação entre o concedente e o concessionário no financiamento dos 

investimentos requeridos.  

 

A propósito da origem da remuneração, embora a concessão haja 

continuado intrinsecamente associada ao preço pago pelos utentes ou 

utilizadores como contrapartida dos serviços prestados, a doutrina admitiu que 

a retribuição não tinha de provir em exclusivo do preço praticado, mas também, 

em termos complementares, de outras fontes de receita, exigindo-se que seja 

retirada, sobretudo, dos resultados financeiros da exploração1389. 

 

Depois da crise do Estado do Bem-Estar, o paradigma económico 

emergente a partir da década de oitenta conduziu à distinção entre a 

responsabilidade pela execução, transferida para a sociedade através de um 

                                                 
1388 Conforme Pedro Gonçalves, A Concessão de Serviços Públicos, ob. cit., pp. 105 e ss, no tocante aos 
serviços públicos elegíveis, o espaço de utilização da concessão deixou de estar confinado à prestação 
de utilidades directas e individuais aos cidadãos contra o pagamento de um preço, para cobrir igualmente 
a prestação de serviços situados na cadeia de valor a montante da prestação final e cujos destinatários 
operavam a distribuição à população em geral. Uma abertura que se projectou, em consequência, no tipo 
de utentes, admitindo-se não apenas a prestação de serviços a utentes uti singuli, mas também a outro 
tipo de utilizadores, que podiam ser até entes públicos No referente às partes, o concessionário, que ao 
princípio era uma pessoa de direito privado, passou a ser em muitos casos uma pessoa pública, em 
resultado da nacionalização de antigas empresas privadas concessionárias de serviços públicos que, 
depois da conversão em empresas públicas, mantiveram o título. Deste modo, a concessão deixou de 
reflectir uma relação de cooperação Estado-sociedade, para passar a representar essencialmente um 
modelo de regulação de relações jurídicas entre entidades pertencentes ao sector público.  
1389 Por todos, Pedro Gonçalves, A Concessão de Serviços Públicos, ob. cit., pp. 105 e ss. 
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processo de liberalização de actividades económicas antes reservadas ao 

sector público, e a responsabilidade pela garantia da prossecução dos fins 

públicos desenvolvida pelas actividades liberalizadas, que perdurou nas mãos 

do Estado.  

Um quadro em que a nova Administração de garantia, sob a influência do 

pensamento de raiz neo-liberal favorável a esquemas de transferência de risco 

para a esfera privada, volta a recorrer aos particulares para atenuar as 

responsabilidades públicas, liberalizando ou privatizando as correspondentes 

tarefas, fazendo renascer o vetusto instituto da concessão, que passa a operar 

num cenário marcado não só pelo exercício de funções reguladoras do Estado 

e da própria UE1390, mas também pelo desenvolvimento de um processo 

incontornável de transferência da realização de tarefas públicas do universo 

público para a sociedade1391. 

  

Assim, a concessão com um “novo rosto”, preservando muito embora o 

carácter atractivo da era liberal, até porque o Estado pós-social é confrontado 

com uma apertada disciplina orçamental que justifica o envolvimento dos 

capitais e da gestão privados para a prestação de serviços públicos1392, 

assume uma fisionomia que vem questionar os quadros dogmáticos 

tradicionais, incluindo não só a própria noção e as fronteiras com figuras afins, 

mas também a forma de remuneração do concessionário, a repartição de 

riscos e os novos tipos de concessionários1393. 

 

Estribado na visão consagrada de atribuição a um particular de tarefas de 

execução e exploração de uma obra ou de um serviço em nome e em vez do 

                                                 
1390 Não exercendo a UE qualquer das funções da trilogia musgraviana – afectação, redistribuição e 
estabilização –, mas desenvolvendo uma postura determinada com vista à correcção de imperfeições do 
mercado, através da elaboração de legislação, Giandomenico Majone, La Communauté européenne: un 
État régulateur, Paris, Montchrestien, 1986, deixa de lado o ângulo da criação de bens públicos, que 
envolveria uma despesa considerável incomportável para o orçamento comunitário, para dar apenas 
relevo à actividade de regulação dos mercados, sobre que incide aliás a actividade dos órgãos 
comunitários, que não representa praticamente gastos, visto se destinar a configurar o quadro normativo 
para os agentes económicos assumirem os respectivos compromissos de despesa, fundando aí a visão 
da União como “estado regulador”.  
1391 Cf., Maria João Estorninho, Direito Europeu dos Contratos Públicos – Um Olhar Português, ob. cit., p. 
88. 
1392 Cf., Pedro Gonçalves, Concessão de Serviços Públicos, ob. cit., pp.20 e ss.  
1393 Cf., Maria João Estorninho, Direito Europeu dos Contratos Públicos – Um Olhar Português, ob. cit., 
pp. 88 e ss.; João Caupers, Empreitadas e concessões de obras públicas: fuga para o direito 
comunitário?, ob. cit., pp. 96 e ss. 
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ente público, o instituto passa a admitir que o direito de exploração, que implica 

a transferência das responsabilidades inerentes, englobando os imprevistos 

técnicos, financeiros e de gestão da obra, seja susceptível de constituir o 

elemento distintivo, em substituição da regra clássica de retribuição 

dependente exclusivamente da cobrança de taxas aos utentes1394. Por 

conseguinte, abre-se a porta à possibilidade de haver ainda, ou não, o 

pagamento de um preço pela entidade concedente, configurado como um 

contributo para cobrir parte do custo da obra e respectiva exploração por 

razões de comportabilidade social.  

 

Nesta medida, mantendo-se o princípio de a álea económico-financeira 

ser suportada pelo concessionário, uma vez que sem risco não há concessão, 

a transferência integral de todo o risco envolvido passa a admitir cenários de 

optimização da gestão do risco global de acordo com as características do 

projecto, aceitando diferentes graus de partilha de risco. 

 

Deste modo, motivadas pela abordagem PPP, são agora admissíveis 

estruturas de transferência e partilha de riscos no quadro da concessão, não 

implicando necessariamente a passagem do risco de procura ou de mercado 

para o concessionário1395, bem como a cobrança dos serviços prestados aos 

utilizadores, sendo o concessionário remunerado pelo concedente mediante a 

disponibilização da obra e em função dos serviços operacionais ou finais 

contratado. Está em causa uma transformação profunda acolhida pelo direito 

comunitário em matéria de concessões1396, que sofreu uma viragem 

assinalável com a Comunicação Interpretativa da Comissão europeia de 2000 

                                                 
1394 Uma modificação que Freitas do Amaral, Curso de Direito Administrativo, Coimbra, Almedina, vol.II, 
2000, pp.533 e ss., considera ter esbatido de forma ligeira a fronteira tradicionalmente existente entre a 
concessão de obra pública e a empreitada de obra pública. Uma graduação que, sufragando a 
observação de João Caupers, Empreitadas e concessões de obras públicas: fuga para o direito 
comunitário?, ob. cit., pp.96 e ss., se nos afigura pecar por defeito, uma vez que, ao invés da posição 
expendida, alterou de forma significativa essa fronteira e, assim, o critério tradicional de distinção entre a 
concessão de obra pública e o contrato de empreitada. 
1395 Trata-se da adaptação das técnicas de partilha de riscos próprias dos esquemas de”Project finance”, 
como assinalam, nomeadamente Anne-Marie Toledo e Paul Lignières, Le Financement de Projet, ob. cit., 
pp. 6 e ss.; WillieTan, Principles of Project and Infrastructure Finance, ob. cit., pp. 138 e ss.  
1396 Cf., Maria João Estorninho, Direito Europeu dos Contratos Públicos – Um Olhar Português, ob. cit., 
pp.105 e ss. 
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sobre as Concessões em Direito Comunitário1397 e veio ditar o regime comum 

concretizado na Directiva nº 2004/18/CE1398. 

 

De facto, perante o ressurgimento do instituto concessório, a Comissão 

europeia, reconhecendo não só a existência de divergências entre os modelos 

nacionais tradicionais, passíveis de representarem verdadeiros obstáculos ao 

recurso alargado à concessão e ao aproveitamento pleno do seu potencial, 

mas também a profusão de situações em que o contrato público de empreitada 

era objecto de suportes jurídicos complexos que tornavam difícil a fronteira em 

relação à concessão de obra pública1399, propôs uma noção comum de 

concessão, elegendo a existência de risco de exploração a cargo do 

concessionário como o critério distintivo determinante, a verdadeira conditio 

sine qua non de qualquer concessão. Por esta via, retirou ao elemento clássico 

da remuneração pelos utentes o carácter essencial e decisivo.  

 

Associada à nova posição do Executivo comunitário esteve a influência 

e difusão do modelo PFI/DBFO, aceitando-se, por conseguinte, que o regime 

da concessão contemple a hipótese do Estado pagar um preço global como 

contrapartida das obras e serviços prestados pelo concessionário, desde que, 

in limine, não sejam eliminados os riscos de construção e de disponibilidade. 

 

Aliás, é neste âmbito que, acompanhando a prática, a doutrina se vem 

pronunciando no sentido de estarmos perante a “nova geração” de concessões 

que, baseada no núcleo central do conceito original, ou seja, na construção e 

exploração de uma obra ou serviço público, justificando a ideia de 

renascimento ou redescoberta, adoptam no entanto novos contornos e traçam 

outras fronteiras, ao ponto de se poder falar de um novo figurino de 

concessão1400.  

 

                                                 
1397 Cf., JO C 121, de 29 Abril de 2000. 
1398 Cf., JO L 134 de 30 de Abril de 2004.  
1399 Cf., Comunicação Interpretativa da Comissão sobre as Concessões em Direito Comunitário, ob. cit. 
1400 Cf João Caupers, Empreitadas e concessões de obras públicas: a fuga para o direito comunitário?, 
ob. cit., pp. 89 e ss.; Pedro Gonçalves, A Concessão de Serviços Públicos, ob. cit., pp. 107 e ss.  
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Com esta verdadeira metamorfose, a nova fisionomia da concessão 

identifica-se, de forma nítida, com o modelo padrão da PFI/PPP – “acquisition 

of services to the private sector”, na óptica do sector público, ou “services sold 

to the public sector”, na perspectiva do parceiro privado 

 

Na verdade, o modelo originário de parceria de origem britânica assenta 

em um contrato principal, de longa duração, celebrado entre a entidade pública 

e a SPV, mediante o qual a primeira atribui à empresa privada a concepção, 

construção, financiamento e exploração de uma infraestrutura, sendo a 

remuneração assegurada por pagamentos públicos regulares ao longo do 

tempo de execução do contrato, em função da disponibilidade e/ou utilização 

do serviço e da qualidade da prestação1401.  

 

Em torno do contrato DBFO gravitam vários contratos, que procuram 

estruturar a repartição de riscos transferidos e partilhados entre os parceiros 

público privado de acordo com o principal geral de afectação ao agente em 

melhores condições para os suportar ou mitigar em termos económicos, 

conjugando a respectiva aplicação na dupla óptica do parceiro público e do 

financiamento privado, nomeadamente, bancário e do “rating” do 

financiamento1402. 

 

Esta medida configura, portanto, um esquema de prestação continuada de 

serviços de longo prazo, formalmente idêntico à concessão tradicional, se bem 

que com a diferença de os serviços não serem pagos pelos utentes, num 

quadro de optimização de riscos e sem transferência integral de risco, 

consubstanciando por isso um modelo contratual totalmente inovador 1403. 

 

                                                 
1401 Cf., Stéphane Braconnier, Les contrats de Private Finance Initiative, BJCP nº 22, 2002, pp.176 e ss. 
Trata-se de um modelo que corresponde a uma figura próxima da concessão clássica, como defende Vital 
Moreira, A Tentação da “Private Finance Initiative (PFI)”, ob. cit., pp.186 e ss. 
1402 Nestes esquemas de parceria, que envolvem o relacionamento do Estado e complexas formas de 
financiamento, entrecruzam-se diversas relações contratuais em cascata – concedente/concessionário; 
concessionário/entidades subcontratadas; concessionário/entidade financiadora; contratados/outros 
terceiros/entidades financiadores –, fazendo interagir vários ramos do Direito. Neste sentido, Maria João 
Estorninho, Direito Europeu dos Contratos Públicos – Um Olhar Português, ob. cit., p. 89.  
1403 Cf., Vital Moreira, A Tentação da “Private Finance Initiative (PFI)”, in: A Mão Visível. Mercado e 
Regulação, ob. cit., pp.186 e ss. 
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Neste cenário, é manifesto terem sido a afirmação, o enraizamento e a 

ampla difusão da PFI/PPP, quer junto dos Estados membros da UE, quer da 

própria União, que constituíram os argumentos decisivos por detrás da posição 

adoptada pela Comissão na Comunicação Interpretativa de 2000, levando o 

Executivo comunitário a identificar o novo critério determinante para a 

caracterização do instituto da concessão. Um critério que, ao merecer 

consagração na directiva que definiu o regime legal das concessões em direito 

comunitário, pela transposição deste normativo para as ordens jurídicas 

nacionais transformou-se automaticamente em direito nacional, obrigando 

todos os países membros.  

 

3.3. Ir Além da Concessão  
 

A concessão, nas vertentes de obra ou de serviço público, é 

compaginável com uma boa parte da geometria variável das PPP’s. Não 

admira, pois, que as parcerias sejam frequentemente associadas a este tipo 

contratual que goza, aliás, de um longo historial e tem créditos firmados em 

matéria de associação entre os universos público e privado no âmbito da 

provisão de infraestruturas e serviços públicos1404. 

                                                 
1404 Em alguns países, as PPP’s estão intimamente ligadas à concessão. Em Espanha, que não dispõe de 
lei especial PPP, segundo o testemunho de Luis Felipe Castreana, Iciar Rodriguez Inciarte, Gonzalo 
Samaniego e Luis Blanquez, Spain, in: A Practical Guide to PPP in Europe, London, City & Publishing, 
2006, pp. 329 e ss., as parcerias apoiam-se exclusivamente na figura da concessão administrativa, 
constituindo as razões desta preferência a experiência secular neste tipo de contrato, o correspondente 
balanço positivo e o largo e espontâneo acolhimento tributado tanto da parte do Governo central, como 
das Comunidades Autonómicas que, após a transferência de competências ocorrida nos anos oitenta e 
prosseguida na década seguinte, continuam na primeira linha do lançamento e implementação de 
projectos de investimento infraestruturais. Uma transferência de competências que tem motivado um 
verdadeiro “boom” de projectos PPP em modelo BOT. como assinala Alberto Ruiz Ojeda, Aplicaciones 
recientes en materia de financiación privada de infraestruturas en España: entre la financiación 
presupuestaria diferida y las fórmulas concesionales, in: La Participación del Sector Privado en la 
Financiación de Infraestructuras y Equipamientos Públicos: Francia, Reino Unido y España, Instituto de 
Estudios. Daí que a principal aposta política haja residido na revisão da legislação sobre a contratação 
pública – Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de Junho e Real Decreto 1.098/2001, de 12 de Outubro. 
- a que acresceu recentemente a nova lei sobre as concessões, a Ley Reguladora del Contrato de 
Concessión de Obras Públicas, Ley 13/2003, de 23 de Maio, por sinal uma das mais avançadas dos 
países da UE na opinião de organizações internacionais como o FMI, incorporada no texto da Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. Como sublinha Maria João Estorninho, Direito Europeu dos 
Contratos Públicos. Um Olhar Português, ob. cit., pp. 211 e ss., nesta lei parte-se de uma noção muito 
ampla de concessão de obra pública, que há-de poder abranger quer a construção de uma obra pública e 
a exploração, quer apenas a exploração. Neste contexto, foi manifesto o propósito de favorecer a 
atribuição de ajudas públicas à celebração de tais contratos, assim como de gerar incentivos à iniciativa 
privada mediante a criação de condições propícias e esquemas de cooperação entre os sectores público 
e privado. O Brasil, por sua vez, que dispõe de uma lei PPP, Lei nº 11.079, de 30 de Dezembro de 2004, 
vai mais longe ao dispor que a parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão, na 
modalidade patrocinada ou administrativa (artigo 2º). Mas, como defende Fernão Justen de Oliveira, 
Parceria Público-Privada. Aspectos de Direito Público Económico (Lei nº 11.079/2004), Belo Horizonte, 
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De facto, a concessão constitui inegavelmente um instrumento contratual 

privilegiado para acomodar parcerias1405, beneficiando das reformas profundas 

induzidas pelo percurso conturbado do direito comunitário que, uma vez 

quebrada a aparente indiferença em relação à concessão de serviços 

públicos1406, definiu uma noção comum e um regime único que se impuseram 

aos Estados membros1407. 

 

Mas, entretanto, na Europa a prática PPP tem evoluído no sentido de 

admitir a prossecução de parcerias através de outros modelos contratuais, bem 

como de figurinos de tipo institucionalizado, fazendo jus à versatilidade da 

abordagem e comprovando, mesmo, a desnecessidade de um contrato 

específico.  

 

Neste contexto, a França veio a erguer-se como um caso de referência 

em virtude da criação do “contrat de partenariat public-privé”, a primeira, e até 

hoje única, categoria contratual própria para a realização de projectos do tipo 

PFI. 

 

Na verdade, se historicamente a provisão de serviços e infraestruturas 

públicas com participação privada havia sido assegurada através de contratos 

públicos ou por delegação de serviço público1408, na década de noventa o país 

passou a acusar um nítido distanciamento em relação aos instrumentos e às 

modernas práticas entretanto desenvolvidos à escala internacional para 

promoção de renovadas parcerias entre as entidades públicas e as empresas 

privadas. 

 

                                                                                                                                               
Editora Fórum, 2007, pp.156 e ss., a Lei PPP não fornece explícita e directamente um conceito de 
parceria público-privada, dela ressaltando tão só o imperativo de recorrer ao instituto da concessão para 
acomodar esquemas PPP. 
1405 Neste sentido, Paul Lignières, Partenariats Public-Privés, 1ª ed., ob. cit., pp. 49 e ss. 
1406 Uma viragem assinalável ditada pela Comunicação Interpretativa da Comissão sobre as Concessões 
em Direito Comunitário de 2000, ob. cit. 
1407 Cf., Directiva nº 2004/18/CEE, JO L 134, de 30 de Abril de 2004. 
1408 Sobre uma breve retrospectiva histórica de parcerias entre os sectores público e privado, Frédéric 
Bougrain, Jean Carassus e Marc Colombard-Prout, Partenariat public-privé et bâtiment en Europe: quels 
enseignements pour la France?, ob. cit., pp.143 e ss.; Michel Lafitte, Les Partenariats Public-Privé, ob. 
cit., pp. 111 e ss. 
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Então, o interesse em poder dispor de um quadro normativo para realizar 

parcerias em modelo DBFO justificou a criação do “contrat de partenariat 

public-privé”1409 que, assim, abriu à abordagem em parceria as portas do 

ordenamento jurídico e conferiu ao termo um lugar no léxico legal, acabando 

por atribuir ao país uma posição singular no universo PPP1410. 

 

Com o novo tipo de contrato administrativo, entre o contrato público e a 

delegação de serviço público1411, a acrescer aos institutos jurídicos tradicionais, 

a França pôde passar a realizar projectos de investimento em modelo PPP, 

libertando-se das regras constrangedoras do código dos mercados públicos e 

da lei MOP.  

 

Na realidade, o código dos mercados públicos continuava a constituir um 

obstáculo não só por exigir a total separação entre os contratos de construção 

e exploração de obra, mas também por proibir quer os pagamentos por 

disponibilidade e as portagens ocultas – criando um verdadeiro problema para 

os projectos com reduzida capacidade de geração de receitas –, quer 

pagamentos diferidos ou periódicos1412. 

 

E, para obviar a semelhantes impedimentos, são decisivas as duas 

características do “contrat de partenariat”: por um lado, o carácter único e 

global e, por outro, a forma de remuneração do parceiro privado, baseada 

apenas em prestações a cargo do ente público em função da disponibilidade ou 

do desempenho. Características que permitem configurar o novo instituto como 

um esquema idêntico ao modelo “acquisitions of services to the private 

sector”/“services sold to the public sector” acolhido pela PFI britânica1413.  

 

                                                 
1409 Cf., Ordonnance nº 2004-559, de 17 de Junho de 2004, no uso da Lei de autorização legislativa nº 
2003-591, de 2 de Junho. 
1410 Cf., Xavier Bezançon, Laurent Deruy, Roger Foszelson e Marc Fornacciari, Les nouveaux contrats de 
partenariat public privé, ob. cit., pp.23 e ss.; Michel Lafitte, Les Partenariats Public-Privé, ob. cit., pp. 24 e 
ss. 
1411 Cf., A. Bréville e Xavier Bezançon, Quel montage contractuel en partenariat public-privé?, ob. cit. 
1412 Cf., Frédéric Marty, Sylvie Trosa e Arnaud Voisin, Les Partenariats Public-Privé, ob. cit., pp.91 e ss. 
1413 Cf., Jacques Bertran de Balanda, Ludovic Babin, Bruno Cantier e Olivier Fille-Lambie, L’ Ordonnance 
PPP, Vue d’insemble, ob. cit.; Jean-François Auby, Le cas des contrats de partenariats. Ces nouveaux 
contrats étaient-ils nécessaires ?, ob. cit. 
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Na verdade, o carácter global torna possível a cobertura das actividades 

da fileira concepção, construção, financiamento e exploração, derrogando de 

um só golpe a proibição de acumulação de tarefas constante da lei MOP que, 

apesar de exigir a celebração de contratos autónomos e impedir a criação de 

sinergias, fora mantida na reforma de 20041414.  

 

Por seu turno, em matéria de remuneração, ao estabelecer um sistema de 

pagamentos periódicos e faseados ao longo do tempo de execução do 

contrato, associados de forma prioritária ou predominante mais ao 

cumprimento dos objectivos de desempenho e qualidade da prestação do que 

à receita gerada, o legislador manifestou igualmente vontade não só de 

distinguir em relação aos pagamentos à cabeça, próprios da contratação 

pública tradicional, mas também de separar em definitivo o “contrat de 

partenariat” do esquema da concessão, admitindo mesmo a integração de 

receitas acessórias em resultado, nomeadamente, de ganhos de gestão1415. 

 

Todavia, não obstante corresponder a uma reforma legislativa estratégica, 

o “contrat de partenariat”, pela turbulência que rodeou o processo legislativo, 

não deixou de suscitar múltiplas interrogações, nomeadamente no tocante às 

condições de utilização1416. 

 

Um cenário que justificou a intervenção do Conseil Constitutionnel e do 

Conseil d’État para definir as regras e procedimentos em matéria de aplicação, 

tendo o “contrat de partenariat” ficado restringido aos projectos de elevada 

complexidade ou particular urgência1417 e requerido que a opção PPP 

demonstre VfM face a outras alternativas em termos de custos globais e 

riscos1418.  

                                                 
1414 Cf., Xavier Bezançon, Laurent Deruy, Roger Fiszelson e Marc Fornacciari, Les nouveaux contrats de 
partenariat public privé, ob. cit., pp. 43 e ss. No mesmo sentido, Paul Lignières, Partenariats Public-Privés, 
ob. cit., 2ª ed., pp.116 e ss.  
1415 Cf., Xavier Bezançon Laurent Deruy, Roger Fiszelson e Marc Fornacciari, Les nouveaux contrats de 
partenariat public privé ob. cit., pp.24 e ss.; Jacques Bertran de Balanda, Ludovic Babin, Bruno Cantier e 
Olivier Fille-Lambie, L’ Ordonnance PPP, Vingt questions-clés sur le nouveau dispositif, ob. cit. 
1416 Cf., M. Lecquien e M. Londonnois, Contrats de partenariat. Quelles procédures de passation pour les 
contrats publics complexes?, ob., cit., pp. 74 e ss. 
1417 Impondo-se também associar a invocação e comprovação da incapacidade da Administração para 
determinar as respectivas especificações técnicas ou realizar a correspondente montagem jurídica e 
financeira, como refere Paul Lignières, Partenariats Public-Privés, 2ª ed., ob. cit., pp. 117 e ss. 
1418 Cf., Paul Lignières, Partenariats Public-Privés, 2ª ed., ob. cit., pp.167 e ss. 
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Assim, se num primeiro momento a abrangência limitada e a densa 

envolvente burocrática associada ao “contrat de partenariat” justificaram que os 

instrumentos tradicionais, como a concessão e o “leasing”, hajam continuado a 

merecer a confiança e preferência dos investidores privados, o certo é que, 

após o empenhamento político das autoridades, expresso no lançamento de 

projectos governamentais de grande envergadura através do novel esquema 

contratual, foi possível falar de uma manifesta inversão da tendência. 

 

No entanto, apesar estimulada a utilização do recente contrato junto 

Administração e dos agentes económicos, a lei francesa continua a propor um 

leque diversificado de instrumentos jurídicos para concretizar outros modelos 

de PPP’s contratuais1419.  

 

Assim, não é dispensada a utilização dos contratos administrativos 

tradicionais, sendo afinal a opção entre o “contrat de partenariat”, a concessão, 

o “bail-emphitéotique administratif”, o “bail-emphitéotique hospitalier”, o contrato 

de “affermage”, o “marché d’entreprise de travaux publics”, a “vente en l’état 

futur d’achèvement” ou o “contrat de gérance” resultado da ponderação de 

vários critérios, em que avultam a particular adequação aos resultados 

pretendidos em cada projecto; a capacidade financeira da Administração e a 

intenção de manter, ou não, o controlo sobre a área em causa; as práticas 

consuetudinárias, que corresponde a um argumento particularmente pertinente 

tratando-se de projectos lançados pelas colectividades locais. 

 

Num plano mais geral, observa-se que a moderna prática PPP tende a 

assentar na aplicação de um conjunto de princípios às características dos 

projectos e das transacções, não obstante o tipo contratual ou o figurino de tipo 

institucionalizado a adoptar1420. 

 

                                                 
1419 Como defendem Xavier Bezançon, Laurent Deruy, Roger Fiszelson e Marc Fornacciari, Les nouveaux 
contrats de partenariat publc-privé, ob. cit., pp.22 e ss.; Michel Lafitte, Les Partenariats Public-Privés, ob. 
cit., pp.29 e ss. 
1420 No Reino Unido, após um período inicial de primazia das parcerias contratuais, observou-se uma 
abertura progressiva para o desenvolvimento de parcerias de tipo institucionalizado, como assinala Tom 
Startup, Building Flexibility. New Delivery Models for Public Infrastructure Projects, ob. cit., com a adopção 
dos modelos LIFT e LEP, nos sectores da saúde e da educação, respectivamente. 
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 Trata-se de um núcleo central de princípios que derivam dos objectivos e 

das características das PPP’s e cujo enunciado pode ser sintetizado nos 

seguintes termos1421: 

 As PPP’s orientam-se para a participação do sector privado na 

prestação de serviços, não apenas na construção de bens 

infraestruturais  

 As PPP’s aplicam-se não só a projectos infraestruturais, mas também a 

investimentos de capital que envolvam a prestação de serviços ao sector 

público 

 Em uma PPP, o parceiro privado deve assegurar, em grau variável, a 

gestão operacional ou de exploração do empreendimento, bem como ter 

a responsabilidade do financiamento total ou parcial dos activos 

infraestruturais necessários à prestação dos serviços pretendidos 

 Em uma PPP, o parceiro privado deve assumir genuinamente riscos, 

segundo uma lógica de optimização da afectação dos riscos entre os 

parceiros, tendo em conta a maximização de VfM do ponto de vista do 

erário público 

 No desenho de uma PPP importa perspectivar “todo o ciclo de vida” dos 

activos envolvidos, incentivando a inovação e a criação de sinergias no 

âmbito da fileira concepção, construção e operação/exploração 

 As especificações dos serviços requeridos pelo sector público hão-de 

ser formulados em termos de níveis de desempenho e de especificações 

técnicas exigenciais que sejam verificáveis 

 Os desembolsos públicos a título de pagamento pelos serviços 

prestados devem estar ligados ao efectivo cumprimento dos níveis de 

desempenho e de qualidade dos serviços previamente definidos e 

contratualizados 

 O parceiro privado pode ser remunerado por via dos utentes, com base 

em diferentes sistemas tarifários, ou por meio de recursos públicos, 

consoante os mecanismos de pagamento mais apropriados face à 

afectação dos riscos 

                                                 
1421 Cf., HM Treasury Taskforce, Partnerships for Prosperity, ob. cit., p. 8; BEI, Le Rôle de la BEI dans les 
Partenariats Public-Privé, ob. cit., p. 3; A. J. Smith, Privatized Infrastructure. The Role of Government, ob. 
cit., pp. 222 e ss. 
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 Os mecanismos de pagamento devem incorporar incentivos, sob a 

forma de penalizações e prémios, de modo a evitar falhas de 

desempenho e a favorecer a “boa performance”, como instrumento de 

preservação de VFM ao longo da vigência da parceria 

 Em uma transacção PPP, a concorrência é fundamental para 

seleccionar o parceiro privado quer se trate de uma situação em que o 

sector público facilita ou alavanca o projecto, quer de uma operação em 

que o sector público age como comprador de serviços. 

  

Em causa está uma cartilha que deve ser aplicada com flexibilidade e cuja 

arquitectura se encontra esboçada no nosso ordenamento jurídico. Na verdade, 

aflorada, de algum modo, no âmbito do regime geral das parcerias público-

privadas, estes princípios haviam já merecido uma certa densificação no 

regime sectorial das parcerias em saúde1422. 

 

Neste quadro, a lei PPP prevê, e bem, um elenco apenas indicativo de 

formas contratuais para acolher parcerias, consagrando, para lá dos contratos 

de concessão de obra e serviço público, também o contrato de fornecimento 

contínuo, o contrato de prestação de serviços, o contrato de gestão e o 

contrato de colaboração1423, admitindo a sua expansibilidade. 

 

Por sua vez, anteriormente, o regime das parcerias em saúde tinha 

revestido já um cunho pioneiro ao definir expressamente um naipe de 

princípios a respeitar no desenvolvimento de parcerias entre os sectores 

público e privado no sector1424, bem como ao determinar, de forma 

consequente, uma gama nem exclusiva, nem exaustiva de contratos1425. 

 

                                                 
1422 Cf., Decreto-Lei nº 86/2003, de 26 de Agosto, sobretudo no preâmbulo, e Decreto-Lei nº185/2000, de 
20 de Agosto, respectivamente. 
1423 Cf., Artigo 2º, nº 4 do Decreto-Lei nº 86/2003, de 26 de Agosto. Sobre o caso português, ver supra 
Parte III, Cap. VIII e a análise aí feita a propósito da tipologia contratual consagrada na lei PPP. 
1424 Neste quadro compreendem-se, além dos princípios enunciados no artigo 3º, sob a epígrafe 
“Princípios”, também a necessidade da parceria traduzir uma ou mais actividades de concepção, 
construção, financiamento, conservação e exploração, nos termos do artigo 2º, nº 1. 
1425  Cf., Artigo 5º do Decreto-Lei nº185/2000. 
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Desta forma, Portugal é hoje, claramente, um caso paradigmático ao nível 

quer do ordenamento jurídico, quer da prática PPP, podendo considerar-se que 

as parcerias contratuais foram mais longe do que a concessão1426. 

Em relação à generalidade de países que adoptam uma política PPP, a 

maioria, independentemente de adoptarem ou não uma lei especial PPP, prevê 

o recurso aos tipos contratuais existentes no respectivo ordenamento 

jurídico1427, procurando acautelar o respeito dos princípios nucleares 

enunciados.  

 

Desta forma, ponderada a larga experiência internacional, em matéria 

contratual as PPP’s envolvem um verdadeiro desafio ao instituto do contrato, 

dado que, se, por um lado, levaram mais longe a concessão clássica, por outro, 

elas próprias vão além da concessão, quando admitem todas as figuras 

contratuais existentes ou a criar, na condição de que dêem expressão a um 

conjunto de princípios fundamentais que encerram a própria essência da 

abordagem em parceria. 

                                                 
1426 Em Portugal, as PPP’s têm sido prosseguidas recorrendo a diferentes tipos de contratos. No sector 
dos transportes, para a nova travessia sobre o Tejo adoptou-se a concessão de obra pública em regime 
de portagem, de acordo com o Decreto-Lei nº168/94, de 15 de Junho. Nas auto-estradas SCUT, as 
concessões basearam-se no contrato de concessão de obra pública em regime de portagem sem 
cobrança aos utilizadores, segundo o Decreto-Lei nº266/97, de 2 de Outubro. Recentemente, o 
empreendimento do Túnel do Marão foi lançado em regime de concessão de obra pública nos termos do 
Despacho nº 4506/2007, de 13 de Março, dos Ministérios das Finanças e da Administração Pública e das 
Obras Públicas, Transportes e Comunicações. Por sua vez, no tocante ao serviço de transporte ferroviário 
suburbano de passageiros no Eixo Ferroviário Norte-Sul, conforme as bases da concessão aprovadas 
pelo Decreto-Lei nº 189-B/99, de 2 de Junho, o contrato de concessão tem por objecto a exploração do 
serviço público, bem como no caso do metropolitano ligeiro da margem sul do Tejo, como estabelecido no 
Decreto-Lei nº 337/99, de 24 de Agosto. No que respeita ao sector da saúde, no âmbito do regime 
sectorial das parcerias, o panorama é também diverso. A primeira parceria, relativa ao Centro de 
Atendimento do SNS, foi concretizada através de um contrato de prestação de serviços, compreendendo 
a montagem, exploração e transferência para a entidade pública contratante, nos termos do programa de 
procedimento e caderno de encargos do concurso nº 01/2004 das Parcerias.Saúde. Nas parcerias dos 
novos hospitais inseridos na 1ª Vaga do Programa PPP foi adoptado o contrato de gestão, abrangendo a 
realização de prestações de saúde através do estabelecimento hospitalar integrado na rede do SNS e a 
gestão do novo edifico hospitalar, incluindo a concepção, projecto, construção, financiamento, 
conservação e manutenção das novas instalações hospitalares, tal como o consagrado no concurso nº 
02/2004 das Parcerias.Saúde relativamente ao novo hospital de Cascais. Por seu turno, para o novo 
hospital da ilha Terceira, em Angra do Heroísmo, recorreu-se ao contrato de concessão de obra pública, 
tendo em vista a concepção, projecto, construção, financiamento, conservação, manutenção e exploração 
do edifício hospitalar, segundo o programa de procedimento e caderno de encargos do concurso público 
conduzido pela Região Autónoma dos Açores. Por sua vez, nos dois concursos entretanto lançados pela 
Parcerias.Saúde no âmbito da 2ª Vaga de hospitais PPP, cujo modelo de parceria exclui a prestação de 
serviços clínicos por parte do parceiro privado, mantém-se o recurso ao contrato de gestão, conforme os 
programas de procedimentos e cadernos de encargos relativos ao Hospital de Todos os Santos e Hospital 
Central do Algarve, tendo por objecto a gestão do edifício hospitalar, compreendendo as actividades de 
concepção, projecto, construção, fornecimento e instalação de equipamento, financiamento, manutenção 
das instalações hospitalares e gestão energética, abastecimentos e parques de estacionamento. 
1427 Cf., Bulletin européen du Moniteur – Tour d’horizon des pratiques du PPP en Europe nº 650, 15 
décembre 2003, pp. 19 e ss. 
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Capítulo XIII 
Aspectos Económicos das Parcerias Público Privadas 

 

 

 

 

1. Enquadramento 
 

Na perspectiva económica, as PPP’s constituem uma forma inovadora de 

provisão de infraestruturas e serviços públicos, distinta quer da provisão 

pública tradicional, quer da provisão privada. Por sua vez, as PPP’s são 

materializadas através de uma variedade de formatos, embora um largo 

espectro de modelos possa ser considerada uma variação do esquema típico 

DBFO.  

 

Ora, considerando que os mercados concorrenciais, baseados em 

sistemas livres de formação de preços, representam o mecanismo mais 

eficiente de afectação de recursos escassos a usos alternativos e competitivos, 

a intervenção pública é justificável do ponto de vista económico quando se 

verificam imperfeições de mercado. Então, tal como a provisão pública 

tradicional, as parcerias representam também uma forma de intervenção do 

sector público, admissível quando se está perante uma falha de mercado na 

provisão de infraestruturas ou serviços públicos a fim de garantir a quantidade 

e qualidade de serviços socialmente desejadas. 

 

Neste âmbito, apesar da análise económica das PPP’s se encontrar ainda 

na “infância”1428, existe já um corpo de trabalhos que procuram apurar em que 

medida as parcerias constituem uma modalidade de intervenção pública 

                                                 
1428 Cf., Teresa Ter-Minassian, Public-Private Partnerships, IMF, 12 March 2004, ob. cit., pp.10 e ss.; 
Jean-Etienne de Bettignies e Thomas W. Ross, The Economics of Public-Private Partnerships, Canadian 
Public Policy – Analyse de Politiques, vol. XXX, nº 2, 2004, pp. 136 e ss. 
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preferível à provisão tradicional, num quadro mais amplo de discussão sobre a 

determinação da forma óptima de intervenção pública1429. 

 

Deste modo, as PPP’s são encaradas como uma via alternativa de 

intervenção pública que, em certas circunstâncias, podem proporcionar 

benefícios nos planos da eficiência económica geral e da eficiência 

microeconómica, na dupla vertente de afectação e produção. Todavia, a opção 

PPP comporta também custos, sendo de relevar os custos de transacção 

inerentes, bem como o eventual acréscimo de custo de financiamento 

decorrente da substituição do financiamento público pelo financiamento 

privado, que, no conjunto, pesam na balança e influem na ponderação final dos 

benefícios líquidos gerados. 

 

2. O Interesse Microeconómico das Parcerias Público-Privadas 
 

2.1. As Parcerias Público-Privadas e a Eficiência Produtiva do Sector 
Privado 

 

A fundamentação económica para a intervenção pública repousa na 

mitigação de falhas de mercado promovendo a eficiência de afectação, ou seja, 

trata-se de colmatar as imperfeições de mercado minimizando os custos 

envolvidos. Um quadro em que o sector público dispõe de uma gama variada 

de instrumentos, cabendo-lhe determinar a forma ideal de intervenção perante 

cada falha de mercado1430.  

                                                 
1429 Por domínios analíticos sobressaem, nomeadamente: a) sobre “contratos incompletos”, S. Grossman 
e O. Hart, The costs and benefits of ownership. A theory of vertical and lateral Integration,JPE vol. 94, nº 
4,1986, pp. 691-719; O. Hart e J. Moore, Property Rights and the nature of the firm, JPE vol. 98, nº 6, 
1990, pp. 1119-1158; O. Hart, Firms, contracts and financial structure, Oxford, Clarendon Press, 1995; b) 
sobre “propriedade pública versus propriedade privada”, O. Hart, A. Schleifer e R. W.Vishny, The proper 
scope of government. Theory and an application to prisons, QJE vol.112, nº 4,1997, pp.1127-1165; T. 
Benley e M. Ghatak, Government versus Private Ownership of Public Goods, QJE vol.116, nº 4, 2001, 
pp.1343-1372; J. Bennett e E. Iossa, Building and Managing Facilities for the Public Services, J. Public 
Economics, nº90, 2006, pp. 2143-2160; c) sobre “parcerias”, P. A. Grout, The Economics of he Private 
Finance Initiative, OREP,  vol.13, nº 4, 1997, pp. 53-66; do mesmo Autor, Public and Private Sector 
Discount Rates in Public-Private Partnerships, Ec. Journal nº113 (March), 2003, pp. C62–C68; A. Bentz, 
P. Grout, M. Halonen, What Should the State Buy?, CMPO Working Paper Series nº01/40, 2001; O. Hart, 
Incomplete Contracts and Public Ownership: Remarks and an application to Public-Private Partnerships, 
Ec. Journal nº 113, 2003, pp. C69-C76. 
1430 Cf., Como defendem R. A. Brealey, I. A. Cooper e M. A. Habib, Investment appraisal in the public 
sector, OREP, vol.13, nº4,1997, pp.12 e ss., no quadro da associação entre infraestruturas e falhas de 
mercado, a intervenção pública é justificada pelo objectivo de aumentar o bem-estar social, rectificando a 
imperfeição através da afectação de recursos de forma eficiente ou promovendo uma distribuição 
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Neste cenário, as PPP’s emergem como um instrumento de intervenção 

pública com características económicas próprias para actuar sobre falhas de 

mercado no âmbito da provisão de infraestruturas e serviços públicos, 

distinguindo-se da provisão pública tradicional e da provisão privada1431. E, em 

princípio, o recurso à abordagem PPP tem bons fundamentos 

microeconómicos, visto que as parcerias podem induzir uma maior eficiência 

económica sem comprometerem os objectivos públicos e a sustentabilidade 

das finanças públicas1432. 

 

Assim, sendo comumente aceite que as falhas de mercado justificam a 

intervenção e a propriedade públicas, reconhece-se, porém, que esta 

intervenção se traduz com frequência em uma mera substituição de falhas de 

mercado por falhas de Estado. Deste modo, as PPP’s são susceptíveis de ser 

encaradas como uma forma de minorar as falhas de mercado mediante a 

associação dos pontos fortes da provisão pública e privada. 

 

Trata-se de uma acepção em que as parcerias, considerando as suas 

características económicas, procuram conjugar a eficiência de afectação do 

sector público com a eficiência produtiva do sector privado, pretendendo gerar 

uma combinação mais virtuosa face à provisão pública tradicional, admitindo o 

                                                                                                                                               
desejável de receitas. Uma intervenção que pode usar uma pluralidade de instrumentos: a regulação do 
mercado; a tributação de actividades que proporcionem externalidades negativas ou a subsidiação da 
provisão de bens públicos ou de consumos socialmente ideais de bens de mérito; a produção e a 
propriedade públicas, mormente, por via de nacionalizações. Mas como a intervenção pública é 
dispendiosa e complexa, a forma ideal que venha a revestir há-de ser avaliada em termos de análise 
custo-benefício e, ainda, ponderada no confronto com cada uma das demais alternativas. Neste sentido, 
António L. Sousa Franco, Finanças Públicas e Direito Financeiro, vol. I, ob. cit., pp. 36 e ss.; Paulo Trigo 
Pereira, António Afonso, Manuela Arcanjo e José Carlos Gomes Santos, Economia e Finanças Públicas, 
ob. cit., pp. 46 e ss.; Fernando Araújo, Introdução à Economia, vol. II, ob. cit., pp.1018 e ss.; António Pinto 
Barbosa, Economia Política, Lisboa, McGraw-Hill, 1997, pp.1 e ss.; Rowley e Peacock, Welfare 
economics. A liberal restatement, 1975, pp. 14 e ss.; J. E. Stiglitz, Economics of the public sector, ob. cit., 
pp. 239 e ss. 
1431 A difusão das PPP’s conduziu a uma proliferação de modelos, sendo de estabelecer para efeitos de 
análise económica o núcleo de características económicas relevantes. Assim, Timo Valilà, How expensive 
are cost savings? On the economics of public-private partnerships, ob. cit., p. 100, sugere o seguinte 
elenco de características económicas: uma PPP serve um objectivo de política pública, tal como a 
provisão de infraestruturas e serviços públicos, que se caracteriza por conhecer falhas de mercado; em 
uma PPP, o sector público entra num arranjo de longo prazo com um parceiro privado, tendo em vista um 
fornecimento de serviços (“output”); o parceiro privado financia e, em muitos casos, detém a propriedade 
dos bens infraestruturais requeridos para produzir tais serviços (“inputs”), com base num esquema de 
englobamento que integra as diferentes fases de construção e operação dos activos, bem como a 
prestação do serviço (bundling); em uma PPP cada risco é transferido para a parte que está em melhores 
condições de o gerir ou mitigar em termos mais económicos. 
1432 Cf., Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu – Finanças Públicas na UEM, 
ob. cit. 
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sector público a permuta de alguma eficiência de afectação por uma eficiência 

produtiva acrescida1433. 

 

Enquanto instrumento de intervenção pública, as PPP’s são assimiláveis 

a um subsídio, que corporiza um duplo incentivo no sentido de encorajar o 

parceiro privado seja a entrar neste nicho de mercado, seja a prosseguir um 

nível desejável de eficiência produtiva e de eficiência de afectação1434. De 

facto, na abordagem PPP o sector público considera recorrer ao envolvimento 

do sector privado num quadro de partilha de risco, procedendo a uma 

transferência de riscos de modo a obter ganhos de eficiência. Para tanto, o 

sector público há-de não só libertar-se dos riscos que o sector privado pode 

gerir melhor, mas também assumir alguns dos riscos inerentes à produção e 

prestação do serviço público, numa óptica de associação duradoura entre 

ambas as partes que se formaliza predominantemente num contrato de longo 

prazo. 

 

Neste contexto, a questão da sensibilidade económica das PPP’s tem a 

sua área de eleição no confronto entre a contratação pública tradicional e a 

contratação tipicamente PFI, estando em causa analisar o modo como a 

participação do sector privado pode gerar mais eficiência produtiva e contribuir 

para a obtenção de ganhos de VfM1435. 

 

Então, o interesse microeconómico das parcerias, enquanto forma de 

intervenção pública, encontra-se intimamente ligado ao valor acrescentado 

                                                 
1433 Cf., Teresa Ter-Minassian, Public-Private Partnerships, IMF, 12 March 2004, ob. cit., p.10. 
1434 De acordo com Timo Valilà, How expensive are cost savings? On the economics of public-private 
partnerships, ob. cit., p.108, a partilha de risco assemelha-se a um subsídio, traduzindo um incentivo 
através do qual se pretende dar uma resposta satisfatória a duas restrições microeconómicas distintas e 
inerentes a um mercado caracterizado tipicamente por falhas: a restrição de participação do agente e a 
restrição de compatibilidade do incentivo. Assim, incentiva-se o parceiro privado a entrar num mercado 
em que a sua participação se pode traduzir na produção subóptima de um dado serviço na perspectiva 
social, em termos de quantidade e qualidade. A assunção de riscos pelo sector público representa 
também uma cobertura gratuita ao parceiro privado desde que este satisfaça a procura de eficiência de 
afectação. Então, quando o sector público assume o risco de procura, tal equivale a oferecer um contrato 
gratuito ao parceiro privado, garantindo um certo nível de receita em contrapartida da prestação do 
serviço. Perspectivar uma PPP em termos de subsídio ou cobertura gratuita por parte do sector público, 
como resultado da assunção parcial dos riscos do projecto, evidencia que a parceria depende de uma 
adequada transferência de risco e que qualquer falha na transferência de risco ou no desenho do contrato 
pode fragilizar os ganhos de eficiência esperados. 
1435 Cf., Timo Valilà, How expensive are cost savings?. On the economics of public-private partnerships, 
ob. cit., p. 99. 
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aduzido pela participação do sector privado em termos de ganhos de 

produtividade e eficiência gerados na cadeia de produção e prestação dos 

serviços. Um acréscimo de valor que há-de ser economicamente superior à 

provisão pública tradicional, devendo os benefícios esperados superar também 

os custos de transacção associados.  

 
 Atendendo às falhas de mercado que caracterizam a provisão de 

infraestruturas e serviços públicos, a provisão pública tradicional e a 

abordagem PPP configuram modalidades de intervenção pública que visam 

prosseguir a eficiência de afectação. Nesta medida, se a participação do sector 

privado puder melhorar a eficiência produtiva sem comprometer a eficiência de 

afectação, é possível que a opção PPP corresponda à linha de intervenção 

mais vantajosa para fazer face a falhas de mercado. 

 

No âmbito dos esquemas PPP, a participação do sector privado é 

susceptível de se traduzir em eficiência produtiva acrescida por força da 

mecânica de vários factores, residindo as fontes de eficiência em três vectores 

fundamentais: a estrutura específica de propriedade em relação aos activos 

necessários para produzir e prestar o serviço requerido; o englobamento das 

diferentes fases da cadeia de produção e prestação do serviço; a partilha 

adequada dos riscos entre os parceiros com o consequente sistema de 

incentivos ligados à produção e prestação do serviço1436. 

 

2.2. Contratualidade e Estrutura da Propriedade 
 

Os mercados de serviços associados às infraestruturas e serviços 

públicos estão sujeitos a falhas, requerendo por isso a intervenção pública para 

garantir a respectiva provisão na quantidade e qualidade socialmente 

desejáveis. Tradicionalmente, o sector público, além de zelar pela provisão do 

                                                 
1436 A este respeito, entre outros, J. R. Allen, Public-private partnerships: A review of literature and 
practice, Institute of Public Policy, Sackachewan, Public Policy Paper nº4,1999; J. Lundsgaard, 
Competition and efficiency in public funded services, OECD Economics Department, Working Paper 
nº331, 2002; O. Debande, Private financing of transport infrastructure – An assessment of the UK 
experience, ob. cit., pp. 355 e ss.; T. Jenkinson Private Finance, OREP, vol. 19, nº 2, 2003, pp. 323 e ss. 
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serviço, assegura também a propriedade dos bens infraestruturais e outros 

meios específicos indispensáveis à prestação dos serviços.  

 

Todavia, alguns avanços da teoria económica sugerem que a fórmula 

clássica de provisão pode não ser a ideal, admitindo que a promoção da 

eficiência de afectação é susceptível de ser combinada com a eficiência 

produtiva, por via da atribuição da propriedade e exploração dos activos 

infraestruturais ao sector privado1437.     

 

 O ponto de partida baseia-se na premissa de que, no quadro das 

relações principal-agente1438, o sector privado, ainda que confrontado de forma 

idêntica com problemas de agência ao nível do processo produtivo em termos 

de incentivos, pluralidade de objectivos e assimetria de informação, dispõe de 

condições para ser mais eficiente do que o sector público devido a várias 

vantagens comparativas1439. 

 

Nesta perspectiva, perante a necessidade de mitigar uma falha de 

mercado no domínio da provisão de infraestruturas ou serviços públicos, o 

sector público pode optimizar a intervenção enquanto principal, equacionando a 

atribuição do papel de agente a um operador privado, não necessariamente a 

um agente público, substituindo o instrumento convencional assente na 

propriedade pública-prestação pública do serviço por uma via firmada na 

propriedade privada-prestação privada. 

 

Ora, na provisão de um determinado serviço, o sector público tem de 

definir o binómio em termos da qualidade de prestação e eficiência de 

produção desejadas, sendo confrontado frequentemente com situações de 

                                                 
1437 Cf., Teresa Ter-Minassian, Public-Private Partnerships, IMF, 12 March 2004, ob. cit., pp. 10-11. 
1438 Sobre o contrato de agência, António Pinto Monteiro, Contrato de Agência, Sep. BMJ 1987, pp. 13 e 
ss.; Manuel Januário da Costa Gomes, Apontamentos sobre o Contrato de Agência, Tribuna da Justiça, nº 
3, 1990, pp. 9 e ss.; Roberto Baldi, Il contrato di agenzia, Milano, Giuffrè, 1997, pp. 3 e ss.; Augusto 
Baldassari, Il contratto di agenzia, Padova, CEDAM, 2000, pp. 5 e ss.; S. Ross, The economic theory of 
agency the principal’s problem, Am. Ec. Rev., vol. 63, nº 2, 1973, pp. 134 e ss.; Jan-Erik Lane, Public 
Administration and Public Management, ob. cit., pp. 38 e ss.; Fernando Araújo, Teoria Económica do 
Contrato, ob. cit., pp. 596 e ss. 
1439 Como enunciado por R. A. Breakley, I. A. Cooper e M. A. Habib, Investment appraisal in the public 
sector, ob. cit., pp. 12-28, há uma série de razões para crer que é mais fácil às empresas privadas lidarem 
com os problemas de agência e, por isso, perdem menos do que o mandante do sector público em termos 
de eficiência produtiva.  
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permuta entre qualidade e eficiência. Daí que, nas circunstâncias em que o 

sector público é capaz de prosseguir um mesmo nível de eficiência de 

afectação em função da mesma definição da qualidade do serviço, há-de poder 

escolher entre o agente público ou privado que, sujeito a idênticos problemas 

de agência, dispõe da capacidade de gerar maior eficiência produtiva. 

 

No recurso às capacidades de gestão e inovação do sector privado, é 

crucial atender ao facto de uma contratação PPP ser complexa e materializar-

se num ambiente de incerteza e imperfeição contratual1440. De facto, o principal 

público tende, por norma, a ser heterogéneo, raramente se encontra em 

condições de especificar o serviço pretendido com precisão e monitorar a 

prestação de forma adequada, forçando o agente privado a fornecer o serviço 

no nível de qualidade desejado em todas e quaisquer circunstâncias e ainda, é 

mais provável que enfrente restrições orçamentais1441.  

 
Deste modo, existem situações que são mais contratáveis do que outras, 

dependendo a contratualidade da clareza com que se torna possível especificar 

a qualidade dos serviços a prestar pelo parceiro privado, em termos de 

indicadores mensuráveis que traduzam os “ouputs” a contratar e a medida em 

que o pagamento dos serviços pode ser ligado quer à efectiva prestação dos 

serviços identificados, quer à estabilidade dos requisitos dos serviços 

contratados ao longo do tempo, quer, ainda, à evolução tecnológica 

 
Neste quadro, as PPP’s servem melhor as situações em que grau de 

contratualidade é elevado, movendo-se num espaço caracterizado pela 

incompletude dos contratos, não sendo de esperar que cada transacção se 

consubstancie em um “contrato óptimo” ou uma “estrutura jurídica perfeita”. De 

facto, as parcerias tendem a constituir não só contratos de longa duração, mas 

sobretudo contratos incompletos dadas as naturais dificuldades em especificar 

os níveis de serviço em moldes mensuráveis e controláveis, a incerteza 

                                                 
1440 Como referem M. Farés e S. Saussier, Coûts de transaction et contracts incomplets, Rev. Française 
Ec., vol. XVI, nº3, 2002, p.185, a incompletude dos contratos está ligada a três factores: a existência de 
custos de transacção; racionalidade limitada dos contratantes; imperfeição do sistema judicial. 
1441 Cf., Timo Valilà, How expensive are cost savings? On the economics of public-private partnerships, 
ob. cit., pp 102 e ss.; Frédéric Marty, Sylvie Trosa e Arnaud Voisin, Les Partenariats Public-Privé, ob. cit., 
pp. 43 e ss. 
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inerente ao longo período da contratação e a quase impossibilidade de se 

anteciparem todas as circunstâncias que podem emergir na execução do 

contrato1442. 

 

 Então, considerada a propensão para a incompletude contratual, as 

parcerias suscitam ainda a questão económica da estrutura de propriedade de 

um bem como um factor de incentivo do agente privado na procura de 

eficiência de afectação e de eficiência produtiva, sendo demonstrável que a 

eficiência produtiva é superior quando a propriedade é privada14431444. 

 

 Nestes termos, um operador-proprietário tem fortes incentivos para 

prosseguir melhorias de eficiência produtiva, uma vez que detém o controlo dos 

activos e respectivos usos em todas as circunstâncias. Todavia, impõe-se 

analisar em que medida a promoção da eficiência produtiva através da 

propriedade e operação privadas do activo pode ser combinada com a 

salvaguarda da eficiência de afectação (qualidade dos serviços).  

 

 Deste modo, a interacção entre a eficiência produtiva (redução de 

custos) e a eficiência de afectação (qualidade do serviço) pode não ser 

favorável à propriedade e operação privadas dos bens. Com efeito, se bem que 

a propriedade privada seja susceptível de constituir um elemento de incentivo 

                                                 
1442 Como refere Fernando Araújo, Teoria Económica do Contrato, ob. cit., p. 151, o inacabamento 
contratual é uma resposta pragmática a um contexto económico e juridico eivado de incertezas e 
imperfeições.  
1443 Cf., J-J Laffont e D. Martimort, The Theory of incentives – The Principal-agent model, Princeton 
University Press, 2002, pp.14 e ss.; Timo Valilà, How expensive are cost savings? On the economics of 
public-private partnerships, ob. cit., pp. 94 e ss.; D. Kreps e R. Wilson, Reputation and imperfect  
information, JET nº 27, 1982, pp. 253 e ss.; B. Holmstrom e P. Milgrom, Multitask Principal-Agent 
Analyses: Incentive Contracts, Asset Ownerships and Job Design, JLPEO, nº 7 special issue, 1991; R. P. 
McAfee e J. McMillan, Bidding for contracts: a principal-agent analysis, Rand Journal of Economics, 
vol.17, nº 3, 1986, pp. 124  e ss.  
1444 Quando os contratos são incompletos, os incentivos para promoção da eficiência produtiva dependem 
da propriedade do bem e do facto da propriedade privada ser superior em termos de eficiência produtiva 
segundo as conclusões de O. Hart e J. Moore, Property rights and the nature of the firm, JPE, vol. 98, nº 
6,1990, pp. 1119-1158 e de S. Gossman e O. Hart, The Costs and Benefits of Ownership: A Theory of 
Vertical and Lateral integration, JPE, vol. 94, nº 4, pp. 1986, pp. 691 e ss. Nesta linha, A. Schleifer, State 
versus private ownership, JEP, vol.12, nº 4, 1998, pp.133 e ss.; Stephen J. Bailey, Strategic Public 
Finance, London, Palgrave Macmillan, 2004, pp. 26 e ss.; Y. Barzel, Economic Analysis of Property 
Rights, Cambridge, Cambridge University Press, 2 nd. ed.,1997, pp. 19 e ss.; H. Demsetz, Towards a 
Theory of Property Rights, Am. Econ. Rev, vol. 57, pp. 347-359, 1967; M. Jensen e W. Meckling, Theory 
of the firm: managerial behaviour, agency costs and ownership structure, JFE nº 3, 1976, pp. 78 e ss.; 
Jean-Jacques Laffont e J. Tirole, A Theory of incentives in Procurement and Regulation, Cambridge, MIT 
Press, 1993, pp. 76 e ss.; Timothy Besley e Maitreesh Ghatak, Government versus Private Ownership of 
Public Goods, Discussion Paper nº 2725, March 2001, Centre for Economic Policy Research. Frédéric 
Marty, Sylvie Trosa e Arnaud Voisin, Les Partenariats Public-Privé, ob. cit., pp. 43 e ss. 
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para explorar oportunidades de redução de custos, a qualidade do serviço pode 

ser comprometida no processo.  

 

Na perspectiva económica, a contratação de um serviço público a um 

operador-proprietário privado só se justifica quando a qualidade do serviço é 

contratável, ou a melhoria da eficiência produtiva não prejudica a qualidade do 

serviço ou, ainda, importa incentivar a absorção da inovação técnica com vista 

a melhorar a eficiência produtiva1445.  

 

 No entanto, o argumento em favor das PPP’s é mais fraco se o sector 

público não consegue estabelecer as condições necessárias de contratualidade 

da qualidade dos serviços, justificando-se então a propriedade pública no 

sentido de prosseguir a eficiência de afectação, embora aceitando o sacrifício 

de alguma eficiência produtiva. 

 

 Assim, a relevância económica de uma PPP é maior em situações em 

que se manifestam uma boa contratualidade do serviço e, cumulativamente, a 

atribuição a um parceiro privado da construção e propriedade dos activos 

infraestruturais, bem como da respectiva operação ou exploração, representa 

um estimulo à eficiência produtiva sem provocar efeitos nefastos ao nível da 

qualidade do serviço.  

 

2.3. Englobamento da Fileira de Produção e Prestação 
 

A abordagem PPP repousa em uma compra de serviços e não apenas em 

uma simples aquisição de bens ou activos por parte do sector público. Por isso, 

a criação de activos e a sua operação ou exploração constituem elementos 

fulcrais típicos de uma montagem PPP, pressupondo a integração das fases de 

produção e prestação do serviço na contratação1446. 

                                                 
1445 Cf., Timo Valilà, How expensive are cost savings?, On the economics of public-private partnerships, 
ob. cit., p.104. 
1446 Segundo Paul A. Grout, The Economics of the Private Finance Initiative, ob. cit., pp. 53 e ss., as 
PPP’s vieram introduzir, no âmbito da contratação pública, um novo paradigma em que a Administração 
se abstém de adquirir simplesmente activos corpóreos para passar antes a contratar directamente ao 
sector privado a prestação de serviços, sendo por isso julgada pelos resultados dos serviços contratados, 
em termos de quantidade e qualidade, e não pelas infraestruturas necessárias à prestação dos serviços 
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Nesta medida, a contratação PPP reflecte uma contratação global de 

produção e prestação de um serviço a um agente, contrastando com a provisão 

pública tradicional de contratar separadamente a dois agentes a construção do 

activo e a operação ou prestação do serviço. 

 

Mas, sob o ângulo da eficiência de afectação e da eficiência produtiva, 

não é indiferente que se use o modelo de englobamento ou, inversamente, a 

separação de actividades.  

 

De facto, exprimindo-se o modelo de englobamento através de uma 

contratação global a um único agente, um operador privado pode optimizar o 

investimento e as despesas operacionais, aproveitando sinergias ao longo da 

cadeia de construção, manutenção e operação, potenciando um impacto 

positivo ao nível da eficiência produtiva1447. Na realidade, num esquema típico 

PFI/PPP os ganhos de eficiência devem ser gerados mediante a integração 

das fases de concepção, construção, financiamento, manutenção e exploração. 

 

Em contraponto, o modelo de desagregação de actividades e contratação 

decomposta a dois agentes incentiva uma optimização separada, tendo por 

foco cada uma das actividades tomada isoladamente e, por consequência, um 

exercício desintegrado à luz da optimização de todo o processo de “whole life 

cycle” dos investimentos e dos requisitos de prestação do serviço, traduzindo, 

porventura, um impacto menor na eficiência produtiva. 

 

Por isso, na estrita lógica da eficiência produtiva, a opção de 

englobamento revela superioridade em relação ao modelo de separação de 

contratos. Contudo, como a redução de custos pode ter um efeito prejudicial na 

                                                                                                                                               
contratualizados, Neste sentido, Frédéric Marty, Sylvie Trosa e Arnaud Voisin, Les Partenariats Public-
Privé, ob. cit., pp. 49 e ss. 
1447 Cf., O. Hart, Incomplete contracts and public ownership: remarks and an application to public-private 
partnerships, ob. cit., pp. C69-C76. O modelo de A. Bentz, P. Grout e M. Halonen, What should 
government buy from the private sector – assets or services?, ob. cit., que faz da associação da aquisição 
de um activo com a respectiva exploração um dos pontos centrais da abordagem PPP, põe em evidência 
que a contratação global, em combinação com mecanismos de incentivos ligados ao desempenho e à 
gestão dos riscos, se insere nas estratégias de adopção de melhor contratação pública e de “smart 
procurement”, podendo uma PPP ser mais eficaz do que a contratação pública tradicional. No mesmo 
sentido, Seminar Public-Private Partnerships: theoretical issues and empirical analysis, Conseil d’État, 
Paris, 2004; Ronald J. Daniels e M.J.Trebilcock, An Organizational Analysis of the Public-Private 
Partnership in the Provision of Public Infrastructure, ob. cit., pp. 93 e ss. 
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qualidade do serviço, o englobamento de actividades só há-de ser considerado 

superior do ponto de vista económico quando a qualidade do serviço é passível 

de ser bem definida e controlada1448. 

 

Por conseguinte, para que uma PPP seja economicamente relevante é 

essencial que a integração das fases de construção e operação tenha também 

reflexos positivos na eficiência de afectação e não simplesmente na eficiência 

produtiva, considerando que, em numerosas transacções, a contratação do 

serviço não tem um grau de dificuldade similar ao que se observa com a 

componente de natureza infraestrutural.  

 

2.4. Afectação e Gestão dos Riscos 
 

Uma terceira fonte de eficiência produtiva das PPP’s reside nos princípios 

de repartição entre os parceiros dos riscos envolvidos na provisão do serviço, 

estabelecendo incentivos orientados para uma gestão optimizada e 

consequente redução de custos1449. 

 

A transferência de riscos para o parceiro privado, que constitui uma das 

características marcantes da abordagem PPP, é consabidamente uma 

dimensão distintiva em relação à provisão pública tradicional em que o sector 

público suporta, por norma, os riscos do empreendimento1450.  

                                                 
1448 Como assinala Timo Valilà, How expensive are cost savings?. On the economics of public-private 
partnerships, ob. cit., p.105, existindo condições em que a qualidade pode ser bem especificada e 
verificada, o englobamento de actividades num contrato global pode ser superior à separação de 
contratos. No entanto, dentro de uma contratação global, o grau de contratualidade das diferentes 
componentes pode ser diferenciado. Em certos projectos, a especificação do serviço pode ser mais fácil 
do que a infraestrutura requerida; em outros projectos passa-se o contrário. 
1449 Na versão tradicional de equilíbrio entre incentivos e riscos, Cahuc, La Nouvelle Microéconomie, 
Paris, La Découverte, Repères, 1993. 
1450 Cf., Jean-Pierre Djian, The sharing of responsibilities and risk between partners, in: Private Financing 
of Public Infrastructures – The French Experience, Paris, MATET. No mesmo sentido, Frédéric Marty, 
Sylvie Trosa e Arnaud Voisin, Les Partenariats Public-Privé, ob. cit.. p. 41; P. Jorion, Value at Risk, New 
York, McGraw-Hill, 2002, pp. 12 e ss.; Michael Klein, The Risk Premium for Evaluating Public Projects. 
OREP, vol. 13, nº 4, 1997, pp. 29-42; S. Domberger e P. Jensen, Contracting out by the public sector. 
Theory, evidence, prospects, OREP, vol. 13, pp. 67 e ss; T. Kirat, D. Bayon e H. Blanc, Économie et droit 
du contrat administratif: allocation des risques dans les marchés publics et les délégations de service 
public, ob. cit.: dos mesmos Autores, Maîtriser les coûts des programmes d’armement: une analyse 
comparative de la réglementation des marchés industriels d’armement en France, au Royaume Uni et aux 
États-Unis, Paris, La Documentation Française, 2003. Sobre uma estimativa comparada dos custos 
acrescidos com a ultrapassagem crónica de calendário e previsão orçamental da contratação pública 
tradicional R. Millward, D. Parker, L. Rosental, M. T. Sumner e N.Topham, Public Sector Economics, 
London, Longman, 1983, pp.46 e ss.; Tahir M. Nisar, Risk Management in Public-Private Partnership 
Contracts, Public Organization Rev. vol. 7, nº1, 2007, pp.1-19. 
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Neste quadro, uma afectação adequada de riscos entre os parceiros 

favorece a eficiência produtiva, que deve ser maximizada quando envolve a 

atribuição de cada risco ao parceiro que melhor o pode gerir, em termos de 

custo. Daqui decorre o princípio de que cada risco há-de ser atribuído à parte 

que dispõe de condições para melhor o gerir e mitigar de modo mais 

económico, não devendo ser atribuído a quem não tem condições para o 

influenciar e gerir. Assim, se a afectação de riscos for efectuada correctamente, 

o parceiro que assume o risco tem a capacidade e o incentivo para minimizar 

qualquer impacto negativo que esse risco pode causar no projecto. 

 

A transferência de um risco para o parceiro privado pressupõe que seja 

identificado e valorizado, tendo em conta a sua magnitude, momento e 

probabilidade de ocorrência, visto que é essencial que o preço da transferência 

seja devidamente definido pelo parceiro privado e respectivos financiadores. Se 

as capacidades de avaliação e gestão dos riscos forem adequadas, então, é 

atendível que o custo global do projecto seja reduzido e, consequentemente, se 

possam obter ganhos de VfM1451.  

 

Na provisão de infraestruturas e serviços públicos pode identificar-se uma 

grande variedade de riscos, existindo várias maneiras de classificar os 

múltiplos riscos inerentes a uma montagem PPP1452. Entre a globalidade dos 

riscos identificados assinalam-se aqueles que não sendo controláveis por 

nenhum dos parceiros, são retidos, por norma, pelo parceiro público que, 

presumivelmente, está em melhores condições de os suportar; em alternativa, 

os riscos não controláveis podem ser partilhados, de algum modo, entre os 

                                                 
1451 Cf., Timo Valilà, How expensive are cost savings? On the economics of public-private partnerships, 
ob. cit., p.106; Frédéric Marty, Sylvie Trosa e Arnaud Voisin, Les Partenariats Public-Privés, ob. cit., pp. 40 
e ss.; John F. Williams, Development Partnerships. Shaping Risk and Rewards in Publicly Sponsored 
Projects, NCPPP Paper, June 2005, pp. 40 e ss. 
1452 Em matéria de afectação de riscos é comum distinguir entre riscos exteriores ao projecto, ou globais – 
incluindo riscos políticos e económicos – e riscos interiores, ou elementares – compreendendo, 
nomeadamente, os riscos de concepção, construção, manutenção e execução. A este respeito, entre 
outros, Paul Lignières, Partenariats Public-Privés, 2ª ed., ob. cit., pp. 233 e ss.; Frédéric Bougrain, Jean 
Carassus, Marc Colombard-Prout, Partenariat public-privé et bâtiment en Europe: quels enseignements 
pour la France?, ob. cit., pp.58 e 118 e ss.; C. von Hirschhausen, Issues in private participation in 
infrastructure – An introduction, Berlim, Summer School on private participation in infrastructure, 2001; T. 
de Lemos, M. Betts, D. Eaton e L. Tadeu de Almeida, Model for management of whole life cycle risk 
uncertainty in the Private Finance initiative (PFI), JPF, Winter, 2001. 
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parceiros1453. Outros riscos são influenciáveis, havendo que determinar a parte 

que está em melhor posição para os gerir e controlar1454.  

 

Em princípio, um leque significativo de riscos há-de ser transferido para o 

parceiro privado e um número limitado pode manter-se na esfera pública. O 

processo conduz à definição de uma matriz de partilha de riscos em que certos 

riscos ficam retidos no sector público, outros são integralmente transferidos 

para o parceiro privado e outros, ainda, são partilhados. 

 

Numa montagem típica PFI/PPP o parceiro público adquire serviços e não 

meramente os bens infraestruturais requeridos pela provisão do serviço. Daí 

que os riscos inerentes à construção dos activos e exploração do serviço, 

abrangendo os riscos de concepção, construção, progresso tecnológico, 

exploração/disponibilidade, manutenção e valor residual, devam ser cometidos 

ao parceiro privado1455. Por sua vez, atendendo a que um esquema típico de 

parceria se baseia no recurso ao financiamento privado, cabe ao parceiro 

privado assegurar ainda o financiamento da construção e exploração, bem 

como suportar os riscos financeiros inerentes em articulação com os 

investidores e financiadores1456. 

 

A transferência do risco de procura pode influenciar a eficiência de 

afectação e a eficiência produtivas, suscitando uma análise de particular 

sensibilidade. De facto, o risco de procura é influenciável, mas não inteiramente 

gerível apenas por um dos parceiros. Por isso, considerando que a procura é 

susceptível de ser influenciada por vários factores em que o principal público 

tem interferência e pode intervir, admite-se que o risco lhe seja atribuído, tanto 

mais que a sua actuação pode determinar, em última instância, a viabilidade do 

projecto e da parceria.  

 

                                                 
1453 Estão neste caso os riscos associados a ocorrências de força maior. 
1454 Tipicamente o sector público retém os riscos ligados a eventos de âmbito político, legal, económico e 
regulamentar. 
1455 Cf., M. K. Lewis, Risk management in public private partnerships, Geirg-August-Universitat, Göttingen, 
CeGE Discussion Paper nº 331, 2001, ob. cit. 
1456 Cf., O. Debande, Private financing of transport infrastructure – an assessment of the UK experience, 
ob. cit., pp. 355 e ss. 
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Se, em alternativa, o risco de procura for transferido para a 

responsabilidade do agente privado, importa analisar se este goza dos 

incentivos certos para agir no interesse do principal, promovendo a eficiência 

económica, estando em causa duas dimensões que sugerem a partilha do 

risco: uma, repousa no facto de sem viabilidade não haver participação do 

agente privado, correspondendo à restrição de participação; outra, atende à 

medida em que os incentivos são certos e compatíveis, procurando satisfazer a 

restrição de compatibilidade de incentivo1457.  

 

Neste contexto, é possível prever que o parceiro público garanta um nível 

mínimo de receitas ao parceiro privado – satisfazendo a restrição de 

participação – e opte ainda por tributar as receitas que excedam um limiar pré-

definido, assumindo o agente privado o risco de procura dento da banda 

estabelecida – satisfazendo a restrição de compatibilidade de incentivo – e 

ficando o risco de procura fora do limite a cargo do principal público, atenuando 

o risco de receita do agente privado.  

 

No tocante à análise da influência sobre a eficiência de afectação, é 

essencial distinguir o risco de procura do risco de receita. No caso em que o 

agente suporta inteiramente o risco de procura, é o mercado que vai determinar 

o fluxo de receita e a rentabilidade do projecto, não cabendo ao principal actuar 

para influenciar esses incentivos. 

 

Quando a PPP constitui uma aquisição de serviços a cargo do principal 

público a prestar pelo agente privado, este dispõe de um instrumento decisivo 

para salvaguardar a eficiência de afectação. Na ausência de risco de procura 

ou risco limitado, uma vez que o agente privado é pago pelo principal com base 

na disponibilidade total ou parcial, torna-se possível fazer uma conversão da 

situação introduzindo um risco de receita. Deste modo, os pagamentos do 

principal público ao agente privado hão-de ser estruturados em ligação com os 

serviços efectivamente prestados, em função da quantidade, qualidade e 

momento previstos.  

                                                 
1457 Cf., Timo Valilà, How expensive are cost savings? On the economics of public-private partnerships, 
ob. cit., p.107; M. K. Lewis Risk management and efficiency in publicly funded services, ob. cit. 
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Em suma, a eficiência produtiva de uma PPP depende de uma adequada 

afectação e partilha de riscos entre os parceiros, sendo certo que qualquer 

falha na transferência de risco constitui uma fonte de ineficiência, sobretudo se 

forem atribuídos riscos a quem não está nas melhores condições de os gerir e 

suportar. 

 

3. A Vertente dos Custos nas Parcerias Público-Privadas 
 

3.1. Os Custos de Transacção 
 

Uma transacção PPP representa um processo complexo que envolve 

um tempo de preparação e um tempo de contratação, cujos custos tendem a 

ser superiores aos da contratação pública tradicional1458. Assim, as PPP’s 

encontram-se associadas a um processo de transacção moroso e custoso 

tanto para o lado público, como para o privado1459. Além disso, atendendo ao 

horizonte temporal das parcerias, é com dificuldade que cada transacção pode 

não passar por processos de renegociação.   

 

Neste contexto, os custos de transacção, que não são negligenciáveis, 

embora porventura toleráveis, são passíveis de afectarem os ganhos globais 

de eficiência. Por outro lado, à partida não deixam de funcionar como entraves 

à participação no mercado, representando custos de entrada que limitam ex 

ante a concorrência pelo mercado1460.  

                                                 
1458 Sobre os efeitos directos ou indirectos dos custos de transacção, Joseph E. Stiglitz, Economics of the 
Public Sector, ob. cit., 229 e ss.; H. Demetz, The cost of transacting, QJE, vol. 82, nº1, 1968, pp. 33-53; T. 
R. Savings, Transaction costs and the firm’s demand for money, JCB, vol. 4, nº2, pp. 245-259, 1972; G.J. 
Bernston e C.W. Smith, A transaction cost approach to the theory of financial intermediation, Journal of 
Finance, nº 31, 1976, pp. 215-31; A. M. Ulph e D. T. Ulph, Transaction costs in general equilibrium theory: 
Economica, nº 42, pp. 355-372. Algumas provas empíricas de custos de transacção elevados e seus 
efeitos são reportados por Torres e Pina, Public-private partnership and private finance initiative, in: the 
EU and Spanish local governments, EAR 2001, vol.10, nº3, pp. 601 e ss. No mesmo sentido, Gerti Dudkin 
e Timo Valilà, Transaction Costs in Public-Private Partnerships: A First Look at the Evidence, BEI, 
Economic and Financial Report 2005/03; Fernando Araújo, Teoria Económica do Contrato, ob. cit., pp. 
197 e ss. 
1459 A este propósito, S. Domberger e P. Jensen, Contracting out by the public sector. Theory, evidence, 
prospects, ob. cit., pp.67 e ss., realçam que o longo prazo aumenta indirectamente os custos económicos. 
Como assinalado pelo HMTreasury, PFI: Meeting the Investment Challenge.The Stationery Office, July 
2003, ob. cit., nos exercícios de avaliação da implementação dos programas PPP é comum utilizar, entre 
os vários critérios, quer o tempo de preparação e aprovação, quer o tempo do processo de contratação.  
1460 Os custos elevados do concurso são obviamente um obstáculo, evitando que potenciais candidatos 
entrem no processo concursal, o que enfraquece a concorrência ex ante – concorrência para o mercado –
que em muitas infraestruturas e sectores é a única forma possível de concorrência. A incapacidade de 
aproveitar o poder ex ante da concorrência para apoiar a eficiência produtiva vai, por sua vez, 
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Por sua vez, na perspectiva do sector público, a existência de os custos 

de transacção elevados é um argumento susceptível de condicionar a decisão 

do ente público, entre confiar a prestação do serviço público a um agente 

privado ou realizá-la ele mesmo, ainda que menos eficiente1461.  

 

Em termos analíticos, as principais fontes de criação de custo podem 

encontrar-se na natureza do objecto da contratação, no longo período da 

parceria, na estrutura de propriedade e financiamento e na matriz de partilha de 

riscos. 

 

Desde logo, as PPP’s propõem-se contratar serviços numa óptica de 

longo prazo em vez de meros activos infraestruturais, requerendo mais 

recursos do que é habitual na contratação pública tradicional, seja na 

preparação, contratação e negociação, seja no acompanhamento da execução 

do contrato e em eventuais processos de renegociação. Uma boa parte do 

acréscimo do consumo de recursos do lado público advém da utilização de 

consultores externos, dado o sector público não dispor de capacidades próprias 

em termos suficientes1462.  

 
 Do ponto de vista do sector privado também se observam elevados 

custos de preparação de proposta e negociação, que podem prejudicar o grau 

de participação privada e de concorrência desejável nos processos de 

competição pelo mercado – enquanto substituto da competição no mercado – 

                                                                                                                                               
desencorajar a criação de VfM através de parceria.. Acresce que a criação de uma PPP para a provisão 
de serviços públicos utilizando bens de propriedade privada pode requerer também custos de controlo 
mais elevados do que a contratação pública tradicional. 
1461 Cf., O. E. Williamson, Transaction Cost Economics: The Governance of Contractual Relationships, 
JLE nº22, 1979; M. Farès e S. Saussier, Coûts de transaction et contrats incomplets, ob. cit., pp. 225 e 
ss.; Douglas C. North, A Transaction Costs Theory of Politics, JTP nº 2, 1990, pp.355 e ss. 
1462 Como assinalado pela HMTreasury Taskforce, How to Appoint and Manage Advisors, Technical Note 
nº3, London, 1998, do ponto de vista público, as necessidades de consultoria externa abrangem, em 
geral, quatro áreas: jurídica, financeira, técnica e de gestão de projectos. Assim, algumas Administrações 
nacionais, com o arranque de programas PPP, entenderam útil estabelecer linhas de orientação precisas 
para a contratação de consultores, enquadrando o seu papel, definindo os requisitos da respectiva 
contratação e estabelecendo regras de boa gestão das diferentes equipas de consultoria que interagem 
ao longo de um processo PPP. Tendo ambos os parceiros de realizar estudos técnicos de carácter 
multidisciplinar e manter equipas dedicadas de especialistas para concretizar uma transacção, recorrendo 
quase sempre a entidades consultoras, inclusive internacionais, o grau de exigência e sofisticação 
inerente à complexidade e envergadura das transacções torna recomendável, mas nem sempre seguido, 
o são princípio de que, em cada caso, o sector público há-de munir-se das competências técnicas 
necessárias para se encontrar, pelo menos, numa posição de paridade em relação às capacidades 
mobilizadas pelos concorrentes privados.  
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e, em consequência, diminuir os incentivos para prosseguir a eficiência 

produtiva com reflexo nos ganhos de VfM.  

 
 A gestão de um contrato de longa duração também tem implicações em 

termos de custos de transacção. Se é possível que a concorrência ex ante 

possa conhecer uma intensidade limitada, é provável que na execução de um 

contrato de largo prazo se verifiquem renegociações que comportem custos 

adicionais1463. 

 
 Por outro lado, atendendo a que, numa PPP, o facto de conferir a 

propriedade do activo e respectivo uso ao agente privado pode favorecer a 

eficiência produtiva em detrimento da eficiência de afectação, o sector público 

há-de assegurar um elevado controlo da qualidade do serviços prestados, 

suportando custos de acompanhamento mais elevados do que na provisão 

tradicional. 

  
 Em geral, é possível afirmar que, se o custo de transacção de uma PPP 

é desmesurado, os ganhos de eficiência decorrentes da abordagem podem 

tornar-se pouco significativos ou marginais, sendo então questionável a sua 

vantagem económica face à provisão pública tradicional. 

 

Nesta medida, apesar dos custos de transacção elevados configurarem, 

porventura, o problema de maior envergadura imputado aos esquemas de 

parceria e, ao mesmo tempo, a questão indiscutivelmente menos estudada em 

virtude da insuficiência de informação disponível, afigura-se possível que 

venham a declinar com o tempo, na medida em que se verifiquem economias 

de escala e os parceiros público e privado incorporem ganhos de 

experiência14641465. 

                                                 
1463 Cf., M. Dewantripont, Renegociation and information revelation over time in optimal labor contracts, 
QJE, vol. 104, 1986, pp. 589-620. 
1464 Um exemplo de referência de como baixar os custos de contratação em resultado da aprendizagem é 
a estandardização de contratos PPP iniciada no Reino Unido. Sobre os custos e transacção, UK National 
Audit Office, Delivering Better Value for Money from the Private Finance Initiative, June. 2003; UK National 
Audit Office, London Underground PPP: Where they good deals?, June. 2004. Sobre o custo da 
consultoria, House of Commons, Public Accounts Committee, 19th Report, Session 2002-2003. 
1465 Cf., Paul Lignières, Partenariats Public-Privés, 2ª ed., ob.cit., pp. 54 e ss.; Contrats Publics. Mélanges 
en l’Honneur du Professeur Michel Guibal, ob. cit., p. 580 ; J.B. Allen, Public-private partnership: A review 
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3.2. O Custo do Financiamento Privado 
 
 As PPP’s baseiam-se na transferência de risco e no recurso ao 

financiamento privado, sendo reconhecido que o custo de capital do sector 

privado pode ser eventualmente mais elevado do que aquele que é suportado, 

em geral, pelo sector público1466. No entanto, a diferença, quando existe, pode 

ser mais aparente do que real, não se afigurando relevante do ponto de vista 

da eficiência económica uma vez que, na perspectiva da utilidade ou do risco 

em relação à população, é indiferente quem produz e presta o serviço e 

financia o investimento1467.  

 

Em princípio, o custo do capital depende apenas das características do 

risco do projecto, não das fontes de financiamento, pelo que a transferência do 

risco do projecto para o sector privado não há-de afectar o custo de 

financiamento, como resulta do Teorema de Modigliani-Miller1468.  

 

Contudo, o mesmo já não se verifica com a fonte de financiamento que 

pode influenciar o risco do projecto, sobretudo quando o mercado é de 

natureza incompleta, tendendo então o risco do projecto a depender da 

maneira como é disperso. 

 

Uma vez que, em matéria de gestão de risco, o sector público tem a 

capacidade de dispersar o risco pela generalidade dos contribuintes, tal pode 

traduzir uma vantagem a favor do sector público1469. Todavia, é de notar que o 

sector privado dispõe igualmente de condições para espraiar o risco por via do 

recurso aos mercados financeiros e de capitais, sendo de considerar ainda que 

a gestão do risco por parte de gestores privados é susceptível de ser mais 

                                                                                                                                               
of literature and practice, Saskachewan Institute of Public Policy, 1999, Paper nº 4; P. Klemperer, Auction 
theory: a guide to the literature, Centre for Economic Policy Research, Discussion Paper nº 2163, 1999. 
1466 Cf., Frédéric Marty, Sylvie Trosa e Arnaud Voisin, Les Partenariats Public-Privé, ob. cit., p. 39. 
1467 Cf., Paul A. Grout, The Economics of the Private Finance Initiative, ob. cit., pp. 53 e ss. 
1468 Cf.,Teresa Ter-Minassian, Public-Private Partnerships, IMF, 12 March 2004, ob. cit., p.12; F. 
Modigliani e Merton H. Miller, The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment, Am. 
Ec. Rev. vol. XLVIII, nº 3, 1958, pp. 261 e ss. 
1469 Cf., Kenneth Arrow e Robert C. Lind, Uncertainty and tjhe Evaluation of Public Investment Decisions, 
AER vol. 60 (June), 1970, pp. 364 e ss.; Frédéric Marty, Sylvie Trosa e Arnaud Voisin, Les Partenariats 
Public-Privé, ob.cit., pp. 39-40; D. Lebègue, Le prix du temps et la décision publique, Commissariat 
général du Plan, La Documentation Française, Paris, Février 2005. 
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proficiente do que no sector público, conduzindo a que o risco do projecto seja 

menor no sector privado1470.   

 

 Neste contexto, o principal elemento distintivo entre o financiamento 

público e privado reside, afinal, no tratamento conferido ao risco nos dois 

sectores1471. Naturalmente, ambos estão expostos ao risco; porém, enquanto 

que no sector privado o risco é incorporado no respectivo custo de capital, tal 

tende a não ocorrer no sector público, que não incorpora explicitamente o risco 

pois usufrui de uma posição que lhe torna possível mobilizar os recursos 

financeiros necessários recorrendo ao endividamento público em condições 

mais vantajosas.  

 

Assim, ao reflectir as diferenças de risco de incumprimento, o 

financiamento privado tende a ficar mais caro do que o endividamento público. 

Na verdade, por um lado, o sector público dispõe do poder tributário, sendo 

improvável que não venha a satisfazer o serviço de dívida e, por outro, em 

decorrência disso, o sector privado está disposto, por norma, a conceder 

empréstimos ao sector público a uma taxa de juro quase sem risco quando se 

torna necessário captar recursos para financiar projectos públicos que 

envolvam até maiores níveis de risco1472.  

 

 A posição de vantagem do sector público deve-se, pois, ao facto do 

reembolso da dívida contraída para financiar um dado investimento inicial não 

se encontrar ligado aos riscos ou resultados do projecto, podendo ser garantido 

através de receitas tributárias, sendo os riscos dispersos indirectamente entre 

os utentes e os contribuintes. Na verdade, os riscos existem e podem 

materializar-se, mas, pelo efeito de dispersão, acabam por ser suportados por 

todos, sem necessidade de ser incorporada qualquer compensação1473. 

 

                                                 
1470 Cf., Teresa Ter-Minassian, Public-Private Partnerships, IMF, 12 March 2004, ob. cit., p. 12. 
1471 Cf., Timo Valilà, How expensive are cost savings?. On the economics of public-private partnerships, 
ob. cit., p.112. 
1472 Cf., Teresa Ter-Minassian, Public-Private Partnerships, IMF, 12 March 2004, ob. cit., p. 12. 
1473 Cf., Timo Valilà, How expensive are cost savings?. On the economics of public-private partnerships, 
ob. cit., p.112. 
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Suportando riscos tal como o sector privado, o sector público tem uma 

maior capacidade para transferir e dispersar o risco do que o sector privado e, 

assim, captar financiamento mais barato. Todavia, o facto de os investidores 

privados serem compensados expressa e directamente pelo risco de crédito 

que assumem pode ter reflexos importantes na melhoria da selecção 

económica do projecto e da eficiência de afectação. Ademais, o 

reconhecimento explícito do risco e o estabelecimento do respectivo preço 

funcionam como um incentivo que promove uma melhor gestão do risco com 

repercussão positiva na eficiência produtiva1474. 

 
Nesta medida, em termos de balanço, há que considerar que as PPP’s, 

ao substituírem o endividamento público pelo endividamento privado, em regra 

mais caro, têm de suportar o correspondente incremento de custo de 

financiamento mesmo que o risco do projecto seja considerado menor no 

sector privado. Deste modo, para que uma PPP gere VfM e contribua para a 

eficiência económica, os ganhos de eficiência têm que superar não só os 

custos de transacção, mas também o acréscimo do custo resultante do 

financiamento privado.  

 

Considerando que a opção PPP não é de graça, o sector público tem de 

atender, ainda, para a comparação entre o custo dos serviços englobados na 

parceria e o custo do investimento e da prestação dos serviços subjacentes à 

provisão tradicional.  

 

 

                                                 
1474 Cf., Timo Valilà, How expensive are cost savings?. On the economics of public-private partnerships, 
ob. cit., p.112. 
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Capítulo XIV 
Decisão Pública, Suportabilidade Financeira 

e “Value for Money” 
 

 

 

1. Enquadramento  
 

As preocupações de suportabilidade financeira e de VfM perpassam 

horizontalmente a despesa pública, ganhando uma especial acuidade no caso 

das PPP’s, dado que numerosos esquemas de parceria acabam por ter 

expressão orçamental a longo prazo.  

 

Os projectos moduláveis em esquema PPP hão-de obedecer a certos 

requisitos específicos, sendo o decisor público chamado a optar entre a via em 

parceria e as práticas de contratação pública tradicional, devendo a escolha 

recair, por princípio, sobre a alternativa que se revele, simultaneamente, mais 

suportável em termos orçamentais e susceptível de proporcionar maiores 

ganhos de VfM 

 

Assim, no âmbito da formulação de uma política PPP sã, é comum 

configurar este duplo teste como um exercício de fundamentação da escolha 

pública, prevenindo que o estabelecimento de uma parceria atenda apenas, ou 

de forma preferencial, ao facto de se afigurar financeiramente comportável, ou 

seja, motivada só pela expectativa de obter ganhos potenciais de valor, 

descurando o impacto orçamental e a capacidade financeira para satisfazer os 

compromissos assumidos. 

 

Não obstante a variedade de modelos de parceria dificultar o uso de um 

procedimento de avaliação único e uniforme, tal diversidade sugere que os 

projectos percorram uma tramitação processual sólida que, distinguindo as 

situações, convoque métodos de análise comprovados para, em cada 

momento-chave, darem suporte e conferirem transparência à decisão pública. 
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2. O Critério da Suportabilidade Financeira 
 

Do ponto de vista da suportabilidade financeira, a escolha entre a 

contratação tradicional e a opção PPP há-de atender ao facto de o perfil da 

despesa pública associado a cada uma das alternativas ser distinto ao longo do 

tempo. Por sua vez, considerada a variedade de figurinos PPP, a incidência 

financeira para o sector público não é sempre idêntica, diferindo consoante as 

características dos projectos e os modelos de parceria1475. 

 

Em termos de graduação, o envolvimento financeiro do sector público 

pode ser mínimo, marginal ou mesmo inexistente se o projecto, de modo 

autónomo, é financeiramente viável através de receitas cobradas aos utentes 

ou, pelo contrário, atingir um nível máximo, no caso de o modelo de parceria 

adoptado implicar que a totalidade, ou quase totalidade, do custo é assumida 

pelo sector público. Entre estes pontos extremos torna-se possível perspectivar 

níveis intermédios de participação financeira parcial do sector público, 

nomeadamente quando está em causa a viabilidade do projecto assente 

apenas na contribuição pecuniária dos utentes ou utilizadores1476. 

 

Neste contexto, o universo PPP comporta um conjunto de montagens 

que não suscitam de forma directa uma questão de suportabilidade financeira, 

uma vez que o seu custo pode ser repercutido quase integralmente nos 

utilizadores ou beneficiários. De igual modo, nos casos em que a viabilidade do 

projecto carece de um financiamento combinado, ou de tipo híbrido, o sector 

público pode sempre determinar a priori o seu envolvimento, estabilizando os 

compromissos financeiros dentro do limite de suportabilidade que aprouver 

definir1477.  

                                                 
1475 Cf., HM Treasury, Private Finance Panel, Private Opportunity, Public Benefit. Progressing the Private 
Finance Initiative, ob. cit., pp. 1 e ss.; Frédéric Marty, Sylvie Trosa e Arnaud Voisin, Les Partenariats 
Public-Privé, Paris, ob. cit., pp. 10 e ss.; Duncan Cartlidge, Public Private Partnerships in Construction, ob, 
cit., pp.130 e ss. 
1476 Segundo E. R.Yescombe, Public-Private Partnerships, ob. cit., pp. 67 a 68 e 310 e ss., nos projectos 
geradores de receita, com base na cobrança ao utente, não se pode deixar de considerar a 
suportabilidade do ponto de vista do consumidor, nomeadamente quando se verifica a incomportabilidade 
por parte dos utilizadores e/ou o volume de procura é insuficiente, condições susceptíveis de afectarem a 
viabilidade da parceria, solicitando quiçá um nível adequado de envolvimento financeiro do Estado na 
linha da optimização da matriz de transferência e partilha de risco. 
1477 A Concessão do Túnel do Marão, em regime de portagem real, prevê uma remuneração anual por 
disponibilidade a propor pelos concorrentes, abaixo de um tecto previamente estipulado, sendo condição 
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Deste ângulo, é possível considerar, em termos comparativos, que a via 

PPP permite realizar projectos sem o aumento da despesa pública, ou 

contribuir mesmo para a sua redução, libertando meios financeiros susceptíveis 

de serem atribuídos a outros projectos1478.   

 

A suportabilidade financeira de um esquema PPP encontra-se 

associada, portanto, à respectiva incidência orçamental e às implicações em 

matéria de comportabilidade e sustentabilidade financeira. Nesta medida, com 

os esquemas de parceria que configuram a aquisição de uma prestação de 

serviços pelo sector público, o critério de suportabilidade financeira representa 

um crivo determinante que há-de servir de suporte à decisão pública.  

 

Neste capítulo, importa sublinhar que nas montagens típicas de parceria 

com financiamento prévio privado, em que o custo global do contrato é 

assumido pelo sector público, pode diferir-se o esforço público de 

financiamento, nivelando e suavizando os desembolsos públicos ao longo do 

tempo, concorrendo para a optimização do ciclo orçamental1479.  

 

Assim, não tendo incidência financeira durante o período de construção, 

uma vez que a despesa pública só ocorre com a prestação efectiva dos 

serviços especificados, as parcerias com este perfil de despesa podem 

afigurar-se suportáveis numa perspectiva de curto prazo1480. No entanto, 

atendendo às suas repercussões orçamentais futuras, hão-de convocar 

naturalmente uma apreciação em uma lógica intertemporal.  

 

Acresce que o tratamento contabilístico aplicável aos investimentos 

englobados nas transacções PPP pode ainda ser considerado benévolo na 

                                                                                                                                               
de atenção particular de avaliação das propostas a minimização do valor actualizado dos pagamentos por 
disponibilidade. Cf. Despacho nº 4506/2007 Ministério das Finanças e da Administração Pública e das 
Obras Públicas, Transportes e Comunicações, de 22 de Novembro de 2006, publicado a 13 de Março de 
2007 
1478 Cf., P. Davies e K. Eustace, Delivering the PPP Promise: A Review of PPP Issues and Activity, PwC, 
2005. 
1479 Cf., Frédéric Marty, Sylvie Trosa e Arnaud Voisin, Les Partenariats Public-Privé, ob. cit., pp. 34 e ss. 
1480 Em numerosas montagens PPP, a passagem dos riscos de concepção e construção implica que o 
parceiro privado só seja remunerado através de desembolsos públicos a partir do momento em que 
começa a prestar os serviços previstos. Como desenvolve Marshal Levine, Pricing and Payment 
Mechanisms, PFI Manual, Butterwoths, ob. cit., pp. 3/302 e ss., o regime de pagamento durante o período 
de construção assenta na premissa de que “sem prestação do serviço, não há pagamento”.  
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perspectiva imediata da suportabilidade financeira. Com efeito, de acordo com 

o grau de transferência de risco, tais investimentos são enquadráveis como 

investimento privado, passando a figurar na contabilidade do operador privado, 

“fora” das contas públicas, evidenciando reflexos positivos no apuramento do 

défice e da dívida públicos1481. No que concerne aos esquemas em parceria, as 

regras de normalização contabilística em vigor tendem a ampliar no imediato a 

capacidade de realização de investimentos, mesmo quando os Governos 

experimentam constrangimentos e pressões orçamentais1482.  

 

Todavia, nos esquemas em que se impõe respeitar os compromissos 

públicos vinculados à prestação de serviços previstos ao longo da fase de 

operação e exploração do contrato, não deixa de se observar sempre a 

respectiva incidência orçamental no decurso do tempo, sendo os encargos 

classificados como despesa corrente. 

 

Não obstante a fonte principal de geração da receita ou de remuneração 

do parceiro privado, o âmbito da análise de suportabilidade financeira há-de 

atender sempre e de forma prioritária aos compromissos plurianuais derivados 

directamente da parceria, sem deixar de cobrir, em complemento, um perímetro 

mais alargado, tendo em linha de conta que a exequibilidade do projecto 

central implica com frequência investimentos correlacionados, “fora” da órbita 

do objecto da parceria, cujo financiamento, a cargo do sector público, induz 

responsabilidades presentes e futuras acrescidas.  

 

Em termos gerais, nas transacções PPP geradoras de fluxos de 

despesa pública durante períodos longos, a apreciação da suportabilidade 

financeira deve ser efectuada com referência à restrição orçamental 

intertemporal, não à mera restrição orçamental anual. Deste modo, um projecto 

                                                 
1481 Cf., M. K. Lewis, Off the Balance-Sheet Activities, in: The New Palgrave Dictionary of Money and 
Finance, vol 3, London, Macmillan, 1992, pp. 67 e ss.; E.R. Yescombe, Public-Private Partnerships, ob. 
cit., p. 68. Sobre o tratamento dado pelo Eurostat ao tratamento contabilístico das PPP’s, ver também a 
nota nº 334. 
1482 Cf., Teresa Ter-Minassian, Public-Private Partnerships, IMF, ob. cit.; Willie Tan, Principles of Project 
and Infrastructure Finance, ob. cit., pp. 42 e ss.  
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de parceria é financeiramente suportável se os encargos públicos plurianuais 

envolvidos forem acomodados dentro da restrição orçamental intertemporal1483. 

 

No plano prático, as autoridades orçamentais, operando em horizontes 

temporais de planeamento e programação relativamente curtos, exigem que os 

esquemas em parceria demonstrem suportabilidade financeira, embora utilizem 

métodos algo simplificados. Então, como pano de fundo, a abordagem da 

suportabilidade financeira de uma parceria requer basicamente a conjugação 

de duas condições: por um lado, o fluxo de compromissos financeiros 

resultantes da parceria deve ser acomodado dentro dos níveis actuais de 

despesa e receita públicas; e, por outro, tais níveis não podem deixar de gozar 

de sustentação futura1484. 

 

Mas, se a restrição orçamental intertemporal representa, em última 

instância, a linha de fronteira para aferir da suportabilidade financeira de uma 

parceria, as circunstâncias que rodeiam a decisão das autoridades são 

frequentemente balizadas, em primeiro lugar, por outros constrangimentos, 

mormente eventuais limites ligados à disciplina de enquadramento orçamental 

e a “plafonds” de despesa inerentes à afectação anual das verbas orçamentais 

por sector, entidades e unidades territoriais e, em segundo, por limitações 

legais, como as que se verificam amiúde em matéria de endividamento das 

autarquias locais e entidades regionais1485. 

 

O respeito destas restrições supõe a adaptação da análise de 

suportabilidade a cada contexto de decisão, admitindo-se que um projecto seja 

preterido no caso de não revelar potencial de VfM, mesmo se o impacto 

financeiro da opção PPP for acomodável no orçamento do Estado, dentro da 

restrição orçamental intertemporal. Neste enquadramento, uma entidade 

pública que, no presente, não dispõe de verbas orçamentais suficientes para 

realizar um projecto em contratação tradicional, na hipótese de equacionar o 

                                                 
1483 Cf., OECD, Public-Private Partnerships – In Pursuit of Risk Sharing and Value for Money, ob. cit., pp. 
37 e ss. 
1484 Cf., OECD, Public-Private Partnerships – In Pursuit of Risk Sharing and Value for Money, ob. cit., pp. 
39 e ss. 
1485 Cf., OECD, Public-Private Partnerships – In Pursuit of Risk Sharing and Value for Money, ob. cit., p. 
44. 
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recurso à via PPP não há-de deixar de avaliar se detém as condições de 

mobilizar os fundos públicos necessários para satisfazer um plano de 

compromissos financeiros assumidos perante o parceiro privado. 

 

Um requisito prudencial no âmbito da análise de suportabilidade tem a 

ver, precisamente, com a designação expressa da entidade pública a quem 

incumbe zelar pelo pagamento dos encargos futuros e, bem assim, com a 

identificação da proveniência das verbas correspondentes1486. 

 

 Outra prevenção a reter prende-se com os incentivos passíveis de 

distorcerem a decisão pública a favor da opção PPP. Na verdade, perante a 

existência de certos condicionalismos orçamentais ou legais, esta via é 

susceptível de funcionar como uma escapatória que permite avançar com 

projectos não suportáveis em montagem tradicional1487. Nesta linha, o 

esquema PPP, que pode afigurar-se até suportável, tem afinal como principal 

motivação a vontade de contornar limites orçamentais, secundarizando ou 

negligenciando a vertente de obtenção de VfM. 

 

Do ponto de vista de uma política PPP, o facto de um projecto em 

montagem tradicional não ser suportável não constitui fundamento suficiente 

para justificar a alternativa PPP. Na verdade, a opção em parceria há-de 

demonstrar também suportabilidade financeira, designadamente no caso de 

gerar um fluxo de encargos repercutidos em orçamentos futuros. Por seu turno, 

sendo a opção PPP financeiramente suportável, deve evidenciar ainda que 

representa uma solução preferível face à contratação convencional em termos 

de VfM1488. 

                                                 
1486 Tomando o caso português como referência o TC, Linhas de Orientação e Procedimentos para o 
Desenvolvimento de Auditorias Externas a PPP, Directrizes e Procedimentos, 2008. No mesmo sentido, o 
Decreto-Lei nº 141/2006, de 27 de Julho, artigo 6º, nº 1, alínea g). 
1487 Conforme assinala a Comissão europeia, Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento 
Europeu – Finanças Públicas na UEM, ob. cit., o “leit-motiv” da escolha da via PPP não há-de residir 
unicamente na vontade de tornear eventuais limitações orçamentais, conduzindo à adopção reiterada de 
projectos com custos globais acrescidos e pondo em risco, porventura, a concretização do objectivo de 
sustentabilidade das finanças públicas.  
1488 Como resulta do HMTreasury Taskforce Private Finance, Policy Statement nº2, Public Sector 
Comparators and Value for Money, 1997, pp.5 e ss., as PPP’s traduzem-se em contratações complexas, 
sendo a escolha deste canal alternativo enformada pelo cruzamento, inter alia, de duas dimensões: 
suportabilidade financeira e VfM. Assim, constitui um princípio basilar de uma política PPP que o recurso 
a esta via de contratação dependa da existência de VfM, não apenas da disponibilidade de fundos. Neste 
sentido, na óptica do interesse público, como salienta Jorge Abreu Simões, As Parcerias Público-Privadas 
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O estabelecimento de uma parceria implica, amiúde, a assunção de 

responsabilidades financeiras de longo prazo por parte do sector público. 

Embora a contratação de uma PPP possa traduzir um “custo certo”, ou seja, 

previsível e provável para o sector público e, como corolário, uma “receita 

certa” para o parceiro privado, os respectivos fluxos de custo e receita 

materializam-se ao longo de anos sucessivos, durante a vigência da parceria. 

Nestas circunstâncias, o grau de certeza de ambos os parceiros depende da 

capacidade do sector público de satisfazer plena e regularmente os 

compromissos financeiros contratualizados. 

 

Deste modo, a suportabilidade financeira constitui um primeiro critério de 

elegibilidade de uma parceria, cujo quadro de decisão envolve uma 

comparação entre a opção de contratação tradicional e a alternativa PPP1489.  

 

Está em causa uma análise projecto-a-projecto, inserida num 

procedimento estruturado em etapas, bem como o uso de uma calculatória 

adequada mediante o recurso aos métodos clássicos de escolha de 

investimentos que combinam, nomeadamente, a determinação do “preço do 

tempo” e “do preço do risco” 1490. Então, para apurar a incidência orçamental 

plurianual das duas opções é indispensável a estimativa dos respectivos fluxos 

de encargos em termos comparáveis, tomando como referência o mesmo 

horizonte temporal e um objecto de análise idêntico, dada pela configuração do 

projecto a contratar.  

 

Para o efeito, importa proceder a um custeio tecnicamente apropriado de 

acordo com os métodos de “whole life cycle costing” e tomar em conta o valor 

temporal do dinheiro, bem como os diferentes graus de risco associados a 

                                                                                                                                               
no Sector da Saúde, ob. cit., p. 75, na escolha da alternativa há duas presunções a evitar: uma parceria 
suportável do ponto de vista orçamental tem necessariamente VfM e uma parceria com VfM é 
financeiramente comportável. Conforme o HM Treasury Taskforce Private Finance, Technical Note nº 5, 
How to Construct a Public Sector Comparator, 1999, p. 9, os dois testes em apreço envolvem dois 
exercícios: em primeiro lugar, a análise da suportabilidade financeira através da elaboração de um 
Projecto de Referência; e, em segundo, a determinação do VfM, recorrendo à construção de um CSP. 
1489 Cf., OECD, Public-Private Partnerships – In Pursuit of Risk Sharing and Value for Money, ob. cit., p. 
40. 
1490 Cf., Frédéric Marty, Sylvie Trosa e Arnaud Voisin, Les Partenariats Public-Privé, ob. cit., pp. 60 e ss. 
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ambos os fluxos de pagamentos1491. Em termos adicionais, impõe-se 

estabelecer uma linha intertemporal de despesa, que reflicta o nível de 

suportabilidade admissível para o envolvimento pecuniário do sector 

público1492.  

 

Todavia, uma análise casuística de suportabilidade, conduzida no âmbito 

da tramitação processual dos projectos de parceria, não preclude uma 

apreciação mais geral do impacto financeiro consolidado dos vários programas 

e séries de projectos PPP ao longo do tempo. A própria despesa pública 

gerada pelas parcerias é susceptível de ser sujeita a limites orçamentais com o 

propósito de acautelar a posição financeira futura do Estado, vedando a sua 

vinculação a um encargo global demasiado pesado passível de comprometer a 

sustentabilidade das finanças públicas1493. 

  

Nesta perspectiva, em cada momento uma parceria só há-de ser 

contratada se as obrigações financeiras decorrentes se encaixarem dentro do 

limite orçamental de comprometimento de despesas estabelecido para o 

conjunto da carteira de projectos PPP, sendo requerido que a autoridade 

competente, porventura localizada no Ministério encarregue da condução da 

política PPP, se pronuncie previamente sobre a sua exequibilidade1494.     

 

A suportabilidade financeira de uma parceria, sendo um requisito 

necessário, não é uma condição suficiente. 

 

                                                 
1491 Cf., Bernardin Akitoby, Richard Hemming, and Gerd Schwartz Public Investment and Public-Private 
Partnerships, Economic Issue nº 40, p.16. 
1492 Em Portugal, no âmbito de alguns concursos dos Hospitais PPP da 1ª Vaga, como é evidenciado em 
Parcerias Saúde, Programa de Procedimento do Concurso nº 2/2005, relativo ao Novo Hospital de Vila 
Franca de Xira, foi incorporado no procedimento concursal um valor máximo de contratação, em 
correspondência com o objectivo de estabelecer um tecto de suportabilidade para a entidade pública 
contratante. 
1493 O Brasil, como assinala Fernão Justen Oliveira, Parceria Público-Privada – Aspectos de Direito 
Público Económico, ob. cit., pp.156 e ss., prevê um conjunto de disposições que pretendem evitar um 
comprometimento desmesurado das finanças públicas federais com os projectos de parceria público-
privada, tendo estabelecido como patamar o percentual de 1% da receita corrente líquida da União, em 
qualquer ano futuro (artºs 10º, nº 22 e 28º da Lei PPP). Em Portugal, a LEO prevê expressamente que, 
em cada ano, o OE fixe o limite máximo anual dos compromissos plurianuais a assumir com contratos de 
prestação de serviços, em regime de financiamento privado ou em parceria. 
1494 Neste sentido, tomando o caso português como referência, o TC, Auditoria aos Encargos do Estado 
com as Parcerias Público-Privadas – Concessões Rodoviárias e Ferroviárias, Relatório nº 04/2007, ob. 
cit., pp. 15, 25-26 e 34-35; Auditoria à Gestão das Parcerias Público Privadas – Concessões Rodoviárias, 
Relatório nº 10/2008, ob. cit., pp. 20-30, 40-46 e 65-66. 
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3. O Critério de “Value for Money” 
 

3.1. “Value for Money”: Um Imperativo Público 
 

A abordagem PPP explicita uma nova proposta de valor para o erário 

público, com base numa “fórmula diferente” de relacionamento entre os 

sectores público e privado. De facto, ao promover a conjugação das aptidões 

dos dois universos no quadro de projectos públicos com objectivos bem 

definidos e conteúdos delimitados, o esquema em parceria pretende 

proporcionar ganhos de valor para o sector público face às linhas de montagem 

tradicionais.  

 

Assim, a marca distintiva da abordagem PPP, em relação às práticas de 

contratação pública convencionais, não reside na ausência de envolvimento 

financeiro do sector público, antes na melhor utilização que se espera da 

aplicação alternativa dos recursos públicos. E, na medida em que as parcerias, 

assentes na mobilização do financiamento privado, implicam contraprestações 

financeiras do sector público, espera-se que o uso destes fundos seja norteado 

por princípios de VfM, gerando em consequência acréscimos de valor para o 

erário público. 

 

Um quadro em que às PPP’s são atribuídas, por norma, propriedades de 

eficiência e optimização no emprego dos dinheiros públicos, devendo tal 

“vantagem comparativa” constituir, naturalmente, um imperativo a prosseguir 

no âmbito de uma política PPP1495, assumindo-se que o mero estabelecimento 

                                                 
1495 Trata-se de um compromisso político inequivocamente assumido e reiterado em vários países, como 
se pode constatar em alguns dos principais documentos de formulação de Política PPP: HM Treasury 
Private Opportunity, Public Benefit, Progressing the Private Finance Initiative, Private Finance Panel, 
November 1995; HM Treasury Taskforce – Private Finance Partnerships for Prosperity – The Private 
Finance Initiative. November 1997; o Australian Government Policy Principles for the Use of Public-Private 
Partnerships, Financial Management Guidance nº 21, December 2006. Como constata Peter Fitzgerald, 
Review of Partnerships Victoria Provided Infrastructure, Final Report to the Treasurer, January 2004, 
Growth Solutions Group, Melbourne, Australia, p. 5, o foco da política PPP tem conhecido também uma 
evolução, observável em relação ao Estado de Victoria, onde o objectivo inicial de superar restrições 
orçamentais veio a dar lugar não só ao alargamento da participação do sector privado de modo a 
estimular o crescimento e a eficiência, mas também, posteriormente, ao foco actual de assegurar VfM no 
interesse público. Em Portugal, o compromisso com a obtenção de VfM tem vindo a ser sucessivamente 
consagrado. Assim, após um período inicial dominado pelo pragmatismo de lançar projectos PPP no 
sector dos transportes, as preocupações de VfM passaram a merecer acolhimento legislativo: nº 2 do 
artigo 16º da LEO; alínea e) do artigo 3º do Decreto-Lei nº 185/2002, de 20 de Agosto, e, ainda, nº 2 do 
artigo 9º do Decreto-Lei nº 86/2003, de 26 de Abril, em consonância com o preâmbulo, quando explicita 
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de uma parceria não é, só por si, uma garantia de VfM seja no momento da 

contratação, seja ao longo da execução do contrato1496.  

 

Deste modo, o conceito de VfM, enquanto objectivo prosseguido 

transversalmente pela moderna Administração pública, não há-de deixar de 

marcar presença no processo específico de preparação e contratação de uma 

parceria, requerendo-se a demonstração prévia de VfM da despesa pública 

envolvida como condição essencial para sustentar a decisão de encetar uma 

parceria com um operador privado1497. 

 

Mas no universo PPP interagem não só várias determinantes na criação 

de VfM, como também se assiste, ao nível das práticas internacionais, a 

diferentes hierarquias de exigências e formas de determinação do respectivo 

valor para a fazenda pública. No âmbito de um processo PPP, o conceito de 

VfM tende a ser encarado como uma noção relativa que se afere, sobretudo, 

em função da comparação dos resultados esperados entre dois caminhos 

alternativos: a opção PPP e a contratação pública tradicional1498.  

 

Neste sentido, não cabe ao duplo teste de suportabilidade financeira e 

de VfM fundamentar a necessidade e utilidade do investimento, antes justificar 

a preferência em prosseguir a via PPP por contraposição ao modelo de 

                                                                                                                                               
que a exigência resultante da LEO deve receber um tratamento procedimental compatível no sentido de 
perseguir o princípio segundo o qual a parceria apenas se justifica quando se revelar vantajosa em 
confronto com o CSP. No entanto, a operacionalidade deste princípio carece ainda de transparência, 
dada a ausência de normas técnicas de orientação para o apuramento do comparador público, bem como 
dos aspectos a relevar na análise qualitativa de VfM. 
1496 Como assinala a OECD, Public-Private Partnerships – In Pursuit of Risk Sharing and Value for Money, 
ob. cit., p.36. No mesmo sentido, tomando como referência o caso português, o TC, Linhas de Orientação 
e Procedimentos para o Desenvolvimento de Auditorias Externas a PPP, Directrizes e Procedimentos, 
2008, ob. cit. 
1497 O gasto de recursos públicos, na perspectiva do valor do dinheiro do contribuinte, é hoje um “aquis” 
das modernas finanças públicas, reflectindo a evolução do papel financeiro do Estado no último quartel do 
século XX. Em geral, os princípios de VfM encontram-se incorporados nos processos de gestão, 
planeamento, avaliação e de tomada de decisão do sector público, como uma abordagem transversal e 
em relação aos projectos e intervenções com implicações financeiras significativas. No Reino Unido, com 
o National Audit Act de1983, o Comptroller and Auditor General, apoiado no então criado National Audit 
Office (NAO), passou a dispor de poderes expressos para reportar ao Parlamento sobre o dispêndio dos 
departamentos públicos em termos de economia (“spending less”), eficiência (“spending well”) e eficácia 
(“spending wisely”), consagrando o princípio dos “três E’s” e introduzindo as auditoria de “value for 
money”. 
1498 Segundo o HM Treasury Value for Money Assessment Guidance, November 2006, ob. cit., p. 7, o VfM 
é encarado como um conceito relativo que supõe uma comparação de modelos alternativos, a realizar 
nos pontos-chave de decisão: entre as opções de contratação na fase de preparação do lançamento da 
parceria; entre a opção pública e a melhor proposta privada na fase de contratação. 
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provisão e contratação convencional. De facto, a demonstração da relevância 

económica e social de um projecto situa-se a montante, não resultando 

directamente da escolha do modo de realização e prestação1499.  

 

Porém, atendendo que a selecção e o grau de pertinência de um 

projecto são passos que precedem a decisão de enveredar, ou não, pela via 

PPP, a avaliação de VfM visa assegurar que na escolha do modo de realização 

do projecto seja privilegiada a opção que melhor reflecte “the optimum 

combination of whole-of-life costs and quality (or fitness for purpose) of the 

good or service to meet the user’s requirements”1500.   

 

Nesta medida, a apreciação de VfM assume pleno cabimento no que 

concerne à despesa pública envolvida nas alternativas em presença. E, dado 

que a participação financeira do sector público na montagem de parcerias é 

diferenciada, o desenho das metodologias de avaliação tende a destrinçar três 

situações principais consoante a incidência orçamental da opção PPP1501. 

 

Nos projectos financeiramente auto-sustentáveis, a relação comercial 

estabelece-se entre o prestador do serviço e os utentes, incumbindo ao 

parceiro privado ressarcir-se dos custos e obter a remuneração mediante a 

cobrança de tarifas aos utilizadores. Deste modo, cabe ao operador privado 

determinar se as condições estabelecidas pelo sector público são propícias ao 

investimento, apresentando propostas que traduzem negócios viáveis do ponto 

de vista comercial.  

 

                                                 
1499 Como sustentam Bernardin Akitoby, Richard Hemming e Gerd Schwartz, Public Investment and 
Public-Private Partnerships, ob. cit., p. 10, o processo de selecção de projectos deve distinguir, pelo 
menos, dois patamares: um primeiro, em que importa analisar a valia do projecto, usando técnicas de 
avaliação de investimentos como a análise custo-benefício; e um segundo, em que se decide se a opção 
PPP é preferível à prática tradicional de realizar o projecto, na perspectiva de VfM. Na primeira fase, é 
importante que o projecto seja hierarquizado em relação a outros, tomando como ordenador as 
respectivas taxas de rentabilidade socio-económica.  
1500 Esta noção simples, mas não necessariamente óbvia e precisa, foi avançada num relatório do NAO, 
no final da década passada mantendo plena actualidade, Examining the Value for Money of Deals under 
the Private Finance Initiative, Report by the Comptroller and Auditor General, HC 739 Session 1998-99, 13 
August 1999, The Stationary Office, London e no HM Treasury, Value for Money Assessment Guidance, 
November 2006, ob. cit. 
1501 Na ausência de uma metodologia definida a priori, as autoridades britânicas, desde os primórdios da 
PFI, procuram estabelecer práticas adequadas, distinguindo o tratamento a dar de acordo com o grau de 
envolvimento financeiro (ou de não envolvimento) do sector público, como evidencia o Private Finance 
Panel, Private Opportunity, Public Benefit, Progressing the Private Finance Initiative, ob. cit., p. 12. 
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Por seu turno, ao sector público cumpre garantir, sobretudo, quer a 

validade da opção PPP, quer a existência de competição pelo mercado, a fim 

de que o acesso ao contrato resulte de um processo com elevada tensão 

competitiva, quer, ainda, a aplicação do princípio do utilizador-pagador, 

assegurando que o sistema tarifário está em linha com os objectivos do 

projecto, as políticas relevantes e o interesse público1502. 

 

Atendendo a que no âmbito da transacção não existe a obrigação de 

efectuar quaisquer desembolsos públicos ao parceiro privado, o teste de VfM 

perde significado. Na realidade, nos projectos suportados exclusiva ou de 

forma predominante por recursos privados carece de sentido um exercício de 

VfM em relação às contribuições pecuniárias privadas, seja do lado dos 

financiadores, seja dos utentes ou utilizadores.  

 

Outra situação ocorre quando se está perante projectos geradores de 

receita, cuja montagem financeira, para ser viável, exige uma combinação do 

financiamento prévio privado com uma participação financeira pública e a 

cobrança de tarifas aos utentes. Então, estas parcerias com financiamento 

“híbrido” acarretam encargos para o sector público, justificando que essa 

contribuição financeira fique sujeita a uma aferição apropriada de VfM.  

 

Em termos práticos, esta análise é susceptível de ser conduzida em 

termos de custo de oportunidade, tendo por base a comparação entre os usos 

alternativos das verbas a comprometer. Daí que o benefício estimado com a 

afectação dos fundos públicos à opção PPP deva ser confrontado com o 

benefício previsível decorrente da respectiva aplicação a um projecto público 

alternativo que, sem essa “tranche” financeira, não é exequível1503. 

 

A terceira situação corresponde às parcerias inteiramente a cargo do 

sector público, que se assume então como o único comprador do serviço a 

                                                 
1502 Nos projectos, cujas receitas são geradas a partir da cobrança ao utilizador, não havendo incidência 
orçamental, não existe, em principio, uma questão de comportabilidade orçamental para o sector público, 
mas tal impede que possa emergir uma questão de suportabilidade social dos tarifários praticados e de 
sustentação da viabilidade do projecto.   
1503 Cf., HM Treasury Taskforce: Private Finance Initiative, Public Sector Comparators and Value For 
Money, Policy Statement nº2, 1997, ob., cit., p. 10. 
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prestar pelo parceiro privado. Aqui radica, aliás, a principal área de confronto 

entre o modelo de contratação tradicional e a transacção de tipo PFI ou DBFO, 

configurando uma aquisição de serviços de que a Administração é o utilizador 

directo ou indirecto, sendo o parceiro privado remunerado na sua totalidade por 

desembolsos públicos. Em ambas as opções observa-se incidência orçamental 

e, na hipótese de serem financeiramente suportáveis, há que pôr em realce a 

solução que se afigura mais vantajosa em termos de aplicação dos dinheiros 

públicos.  

 

Assim, no caso em que o projecto é a cargo do Estado, a decisão 

pública de contratar a parceria pressupõe necessariamente uma avaliação 

apropriada de VfM, integrando a proposta correspondente à melhor oferta 

privada. Em termos metodológicos, trata-se de uma avaliação ex ante que 

convoca uma comparação de natureza monetária entre o custo da melhor e 

definitiva proposta do concorrente preferido e um comparador financeiro que 

exprime o custo do projecto de referência na modalidade de financiamento e 

contratação convencionais. 

 

Trata-se de um exercício que envolve, portanto, a construção prévia de 

um CSP, enquanto instrumento de comparação, que traduz o custo estimado 

do projecto-somba equivalente na hipótese de montagem pública 

tradicional1504. No fundo, as opções são colocadas em confronto através dos 

valores actuais dos dois fluxos de encargos públicos, cujo apuramento há-de 

reflectir condições comparáveis. Para efeito de comparação de diferentes perfis 

de despesa pública ao longo do tempo é necessário definir a taxa de desconto 

a aplicar no cômputo dos valores actualizados, uma competência que, por 

norma, pertence às autoridades financeiras1505.  

                                                 
1504 Cf., Darrin Grimsey e Meryvyn K. Lewis, Public Private Partnerships, ob. cit., pp.136 e ss; E. R. 
Yescombe, Public-Private Partnerships, ob. cit., pp.66 e ss. 
1505 A taxa de desconto serve para converter os fluxos de custos e benefícios em valores actuais de modo 
a serem comparáveis. No Reino Unido, com a entrada em vigor do “Green Book”, revisto em Abril de 
2003, a taxa de desconto recomendada foi reduzida de 6% para 3,5%, em termos reais, HM Treasury, 
Appraisal and Evaluation in Central Government, Treasury Guidance, 2003 Stationery Office, London, p. 
26. No plano nacional, e de acordo com o nº 2, do artigo 6º, do Decreto-Lei nº 141/2006, de 27 de Julho, 
os parâmetros macroeconómicos respeitantes à taxa de desconto e às projecções de inflação a usar nos 
estudos económico-financeiros no âmbito do lançamento de uma parceria são definidos por despacho do 
Ministro das Finanças, sendo presentemente a taxa de desconto real em vigor de 4% e tendo a projecção 
de inflação sido estabelecida numa taxa anual de 2%, nos termos do. Despacho nº 13 208/2003, de 7 de 
Julho, da Ministra das Finanças. 
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3.2. Métodos e Comparador do Sector Público 
 

Nesta matéria, o panorama internacional é diverso, registando uma 

evolução no sentido quer de antecipar a introdução da análise de VfM para um 

momento o mais cedo possível do processo de tramitação dos projectos, quer 

de torná-la mais sistemática, quer, ainda, de operar a simplificação e 

flexibilização de métodos e procedimentos1506. 

 

 Alguns países registam um empenho relativamente ténue na obtenção 

de ganhos de VfM, admitindo que seja a própria mecânica do processo 

competitivo a proporcionar os ganhos relativos desejados1507. Outros, porém, 

que apresentam um compromisso mais forte com os princípios de VfM, 

adoptam normalmente o CSP como método preferencial, embora com matizes 

diferenciados. Em certas circunstâncias, e como alternativa ao comparador do 

sector público, a análise custo-benefício constitui também um método 

utilizado1508. 

 

Em princípio, os países que conduzem o teste de VfM com base no 

comparador público seguem uma noção similar, de inspiração britânica e 

genericamente aceite, distinguindo-se sobretudo no tocante à estruturação do 

procedimento1509. 

                                                 
1506 O exemplo mais marcante da evolução registada vem do Reino Unido que, em matéria de avaliação 
de VfM publicou novas linhas de orientação em 2004, seguidas de uma actualização em 2006, HM 
Treasury, Value for Money Assessment Guidance, August 2004 e HMTreasury, Value for Money 
Assessment Guidance, November 2006. Preconizam-se assim as linhas de orientação assentes num 
processo faseado de avaliação de VfM, distinguindo 3 etapas principais: uma primeira fase de avaliação 
ao nível do programa de dos investimentos; uma segunda fase ao nível do projecto e, ainda, uma 
derradeira fase ao nível do procedimento de contratação, perspectivada como uma avaliação de carácter 
contínuo que culmina numa comparação final no termo do processo. A metodologia de avaliação prevê o 
uso de comparador de sector público simplificado na forma de um modelo de cálculo pré-definido 
(“spreadsheet”), assim como a utilização de testes quantitativos e qualitativos. 
1507  Conforme referem Darrin Grimsey e M. K. Lewis, Are Public Private Partnerships Value for Money? 
Evaluating Alternative Approaches and Comparing Academic and Practitioner Views, 2005, Accounting 
Forum, vol. 29, nº 4, pp. 345-378, esta postura é observável em países fora da área de influência da 
Commonwealth, como os Estados Unidos e em países da América Latina e da África Francófona. Na 
Europa, é também o caso da França e da Espanha, onde, até à pouco tempo ainda não existia sequer a 
prática de incorporar uma fase de negociação competitiva nos procedimentos de contratação PPP. 
1508 Segundo a OECD, Public-Private Partnerships – In Pursuit of Risk Sharing and Value for Money, ob. 
cit., p. 71, o uso do método ACB, que cobre as várias opções identificadas, é corrente na Alemanha, 
assim como em vários países no contexto de concessões de projectos geradores de receita; trata-se de 
um método que, mais completo, exigente e complexo, não é menos ambíguo.  
1509 À luz do HM Treasury, Appraisal and Evaluation in Central Government, Treasury Guidance, ob. cit., 
p. 104, no “Green Book” o CSP é definido como um “hypothetical risk-adjusted costing by the public sector 
as a supllier, to an output specification produced as part of a PFI procurement exercise”. Sobre o “Green 
Book”, Duncan Cartlidge, Public Private Partnerships in Construction, ob. cit., pp. 139 e ss. 



 459

Em termos conceptuais, o CSP representa o custo estimado de um 

projecto de referência candidato a uma contratação PPP no cenário contrário 

de contratação convencional, ou seja, com financiamento e gestão operacional 

a cargo do sector público. Então, para ser provável, o cômputo do custo há-de 

ser global e ajustado ao risco e, para ser comparável, o custeio tem de atender 

ao período previsto para a parceria e ser apurado em termos de “full life-cycle 

costing”, considerando especificações idênticas de serviço1510.  

 

Perspectivado como um exercício de apoio à decisão pública no âmbito 

da preparação e contratação PPP, o teste de VfM tem razão de ser como uma 

avaliação ex ante a efectuar nos momentos-chave em que se impõe tomar uma 

decisão fundamental sobre a vida da parceria. Nesta perspectiva, são decisivas 

duas fases do processo: o termo do procedimento de contratação, que coincide 

com a decisão de adjudicar, e antes do lançamento deste procedimento, 

aquando da decisão de aprovação1511. Um possível terceiro momento de 

aplicação do teste pode ocorrer com a identificação de eventuais projectos 

elegíveis para seguirem a via PPP, já incluídos ou a incluir em programas de 

investimento 

 

Em princípio, a condução de um teste de VfM só há-de ser conseguida 

plenamente uma vez reunidas as condições para efectuar a comparação 

financeira entre a opção PPP e a opção não PPP. Deste modo, só se torna 

possível a aferição final no termo do processo de contratação após a selecção 

da proposta do concorrente preferido.  

 

A montante, é sempre admissível um pré-teste de VfM para fundamentar 

a decisão de lançamento da parceria, ainda que semelhante avaliação seja 

efectuada num cenário de ausência da proposta privada, podendo fornecer tão 

                                                 
1510 Expresso em valor actualizado líquido, o CSP, segundo o HM Treasury Taskforce, Private Finance, 
Technical Note nº 5, How to Construct a Public Sector Comparator, ob. cit., p. 4, compreende três 
elementos de custeio: as despesas de capital que formam o custo base e, ainda, o valor esperado dos 
risoos e as despesas operacionais. Na mesma linha, The Public Sector Comparator. A Canadian Best 
Practices Guide, Industry Canada, May 2003. 
1511 Segundo a OECD, Public-Private Partnerships – In Pursuit of Risk Sharing and Value for Money, ob. 
cit., p.71, a comparação do CSP com a proposta do concorrente seleccionado no termo do processo de 
concurso é o método adoptado na Austrália, embora a respectiva compilação se processe ainda antes do 
lançamento de contratação. Entre os países que recorrem a uma comparação a priori do procedimento de 
contratação encontram-se o Reino Unido, a Holanda, o Japão e a África do Sul. 
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só elementos informativos sobre as condições em que se torna possível 

antever ganhos potenciais. Aliás, para colmatar esta fragilidade, o método 

holandês recomenda que, nesta fase, se realize um confronto entre o custeio 

de dois projectos-sombra para evidenciar a vantagem comparativa expectável 

entre as duas alternativas de contratação: um, correspondente ao CSP e, o 

outro, relativo ao comparador público-privado1512.   

 

Nestes termos, o CSP suporta um método desenhado, sobretudo, para 

responder à necessidade de determinação de VfM, designadamente no que 

toca às parcerias a cargo do sector público. Contudo, não está isento de 

controvérsia.  

 

Na realidade, enquanto se espera que o preço da melhor proposta do 

concorrente preferido consubstancie um projecto de negócio realista e viável, é  

suposto que o CSP reflicta também um custo hipotético comparável e provável. 

Ora, por sub-estimação ou sobre-estimação, tal pode não suceder, 

desvirtuando ou comprometendo a aferição de VfM1513.  

 

Os métodos que recorrem ao uso do comparador não precludem uma 

apreciação de carácter não-monetário ou qualitativa. Com efeito, uma 

comparação monetária não capta todos os factores susceptíveis de gerarem 

VfM e a sua prossecução não depende apenas do factor custo1514.  

                                                 
1512 O Centro de Conhecimento PPP da Holanda, PPP Knowledge Centre, Public Sector Comparator, 
Ministry of Finance, 2002, desenvolveu uma metodologia de apuramento de dois comparadores 
financeiros baseados nos contratos DBFM e DBFO, no sentido de determinar a priori a opção de 
contratação mais vantajosa, antes de ser desencadeado o processo concursal. 
1513 Um pouco por toda a parte o uso do CSP tem sido objecto de viva polémica quanto à sua 
comparabilidade e credibilidade, acompanhando o debate geral sobre as virtualidades das PPP’s, 
conforme assinalam Frédéric Marty, Sylvie Trosa e Arnaud Voisin, Les Partenariats Public-Privé, ob. cit., 
pp 65 e ss. No entanto, apesar das imperfeições e insuficiências, reconhece-se que, aparentemente, não 
existem métodos superiores ao cálculo económico-financeiro, não sendo crível que o mero resultado do 
processo competitivo pode constituir um elemento de comprovação bastante para evidenciar poupanças e 
ganhos de  VfM, como adverte a  OECD, Public-Private Partnerships – In Pursuit of Risk Sharing and 
Value for Money, ob. cit., p. 72. 
1514 As considerações de ordem qualitativa são de incorporar na análise e incidem sobre factores de VfM, 
não se confundindo com a avaliação técnica das propostas dos concorrentes que pretende estabelecer a 
respectiva hierarquização em relação a critérios técnicos e aspectos de qualidade. Este tipo de 
considerações foi atendido no caso português, como evidencia o nº 2 do artigo 9º, do Decreto-Lei nº 
86/2003, de 26 de Abril, que atribui às comissões de avaliação de propostas dos procedimentos PPP uma 
competência acrescida, cometendo-lhes a incumbência de avaliarem qualitativa e quantitivamente 
aspectos de VfM, extravasando o foco tradicional da actividade, restrito, em regra, à mera análise do 
mérito relativo das propostas apresentadas. 
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Neste quadro, existem factores que, de difícil tradução em termos 

monetários, no entanto revelam aspectos meritórios que, no plano de 

implementação das políticas ou do público, importa ponderar no processo de 

tomada de decisão1515. Nesta linha, a apreciação de VfM nas fases de 

preparação e contratação da parceria não se há-de circunscrever a um teste 

financeiro na fórmula binária do tipo “sim/não” ou “passa/chumba”, sendo boa 

prática combinar a vertente monetária com uma comparação qualitativa que 

cubra os factores não monetários associados às duas vias alternativas de 

contratação1516.  

 

A determinação de VfM mediante o uso de comparadores assenta, em 

regra, numa avaliação que põe em contraponto duas alternativas: a opção 

pública tradicional e a opção PPP: Todavia, estas alternativas não representam 

todo o leque de opções admissível, ou seja, a única alternativa à provisão 

pública tradicional não reside apenas na via PPP articulada em torno do 

modelo PFI/DBFO.  

 

Na verdade, pode configurar-se uma solução intermédia que, de um 

modo geral, não é atendida na comparação e decisão da escolha da via de 

contratação. Uma opção cujo desenho combina a retenção da coordenação e 

                                                 
1515 Pela natureza, os factores qualitativos não são incorporados no cômputo do CSP uma vez que, por 
definição, não são monetariamente quantificáveis. Devem, no entanto, ser considerados no processo de 
avaliação de VfM em seguimento da comparação financeira baseada no Custo Público Comparável 
(CPC). Exemplos típicos destes factores são a aceleração da implementação do projecto, a melhoria da 
qualidade do serviço, a segurança de fornecimento e aspectos de equidade, como a acessibilidade ao 
serviço, segundo o Partnerships Victoria, Public Sector Comparator. Technical Note, Department of 
Treasury and Finance, June 2001, pp. 65-67. No Reino Unido, a metodologia de avaliação de VfM 
incorpora, num exercício integrado e congruente, os testes quantitativos com a análise qualitativa, que é 
conduzida nos estádios 1 e 2 da tramitação de preparação, correspondentes, respectivamente, ao nível 
do programa e do projecto, de acordo com uma grelha de 3 critérios estabelecidos pelo Tesouro: “viability, 
achievability, desirability”, em conformidade com o HM Treasury, Value for Money Assessment Guidance, 
ob. cit., pp 35 e ss. 
1516 É de notar que, no âmbito da tramitação de preparação e contratação, as comparações quantitativas 
e as análises qualitativas visam servir de suporte à tomada de decisão pública, sendo expectável que os 
diferentes aspectos a considerar sejam formalmente explicitados e conhecidos do mercado. A aferição de 
VfM no processo de decisão tem assim uma racionalidade e características próprias que as distinguem 
das auditorias de VfM atribuídas a instituições superiores de controlo externo que tendem a cobrir um 
conjunto mais amplo de questões, como é patente na metodologia de controlo dos “5P” do TC, Linhas de 
Orientação e Procedimentos para o Desenvolvimento de Auditorias Externas a PPP, Directrizes e 
Procedimentos, ob. cit., abrangendo o Planeamento do projecto, o Processo de contratação, o Projecto 
contratualizado, a “Performance” do parceiro público e a “Performance” do parceiro privado. A amplitude 
dos aspectos das auditorias de VfM tem vindo a alargar-se na esteira dos trabalhos metodológicos do 
NAO britânico, em particular: Examining the Value for Money of Deals under the Private Finance Initiative, 
Report by the Comptroller and Auditor General, HC 739 Session 1998-99, 13 August 1999, The Stationary 
Office London; A Framework for evaluating the implementation of Private Finance Initiative projects: 
volumes 1e 2, NAO Information Centre, London 15 May 2006. 
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do financiamento na esfera pública com a transferência da fileira concepção-

construção-manutenção-operação para o sector privado, admitindo a 

separação ou integração de contratos consoante se afigure mais 

apropriado1517.  

 

Então, nesta perspectiva os méritos de uma transacção PPP não hão-de 

ser comparados tão-somente com a opção de provisão pública tradicional, mas 

apreciados também à luz de um esquema do tipo DBO, sem recurso ao 

financiamento privado1518. 

 
 Este reparo entronca nitidamente no debate mais amplo sobre o mérito 

das parcerias a cargo do Estado, vulgo PFI, e, em termos mais específicos, no 

modelo mais popularizado, o DBFO, assente no apelo ao financiamento prévio 

privado.  
 

As PPP’s são e continuam a ser controversas, não surpreendendo por 

isso o interesse crescente suscitado pelo escrutino contínuo do VfM. De facto, 

esta análise não deixa de ser considerada problemática: a credibilidade do 

CSP é frequentemente questionada; a evidência empírica é ainda limitada; e a 

que se afigura mais fidedigna é naturalmente escassa1519.  

                                                 
1517 Está em causa a alternativa que Dieter Katz designa de “conventional private sector procurement”, 
Financing Infrastructure Projects: Public Private Partnerships (PPP’s), Policy Perspectives Paper 06/02, 
March 2006, New Zealand Treasury, Wellington, pp. 3 e ss., significando que, se a opção PPP for 
politicamente aceite, então há que presumir que a alternativa em apreço também é. 
1518 O mesmo Autor argumenta que o financiamento público do projecto é assegurado provavelmente 
através de endividamento público mobilizado junto de entidades financeiras e nos mercados de capitais, 
bem como o financiamento privado, admitindo a possibilidade de a Administração gozar de melhores 
condições de acesso desde que a sua posição não esteja deteriorada em termos de notação de crédito. E 
vai mais longe ao considerar que, em certos projectos geradores de receita, a captação de financiamento 
através do sector privado pode ser preferível, embora duvide que, no tocante aos esquemas de parceria a 
cargo do sector público, o sector privado esteja em condições de oferecer uma notação de crédito mais 
favorável do que a atribuída por norma à Administração. 
1519 Em geral, a evidência mais fidedigna é publicada através de fontes oficiais, merecendo particular 
destaque o esforço que as autoridades competentes do Reino Unido vêm fazendo para estabelecer uma 
base empírica de apoio à decisão. Assim, é comum aludir a constatações retiradas da experiência 
britânica para retirar e generalizar ilações de ordem genérica, atentando também na amplitude dos 
programas PPP já desenvolvidos. Em 2002, o Mott MacDonlad Report, Review of Large Public 
Procurement in the UK, ob. cit., p.14, identificou que, em contratação tradicional, o “optimism bias” nos 
projectos de construção de tipo standard atingia 24% para despesas de capital e nos projectos de 
engenharia civil “non-standard” subia para os 66%. No mesmo ano, um estudo conduzido pelo NAO, PFI: 
Construction Performance, Report by the Comptroller and Auditor General, The Stationery Office, London, 
5 February 2003, constatou que, em relação à contratação tradicional, os projectos PFI tinham satisfeito 
largamente os prazos de construção (76% versus 30%) e cumprido o orçamento (78% versus 27%) Em 
2003, a leitura do Tesouro sobre o panorama PPP, HM Treasury, PFI: Meeting the Investment Challenge, 
July 2003, pp. 46 e ss., veio corroborar estas conclusões, constatando que em 61 projectos PFI, 89% 
foram realizados a tempo e todos dentro do orçamento, tendo a apresentação da visão do Tesouro 
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Em todo o caso, num contexto da evidência imperfeita, a generalidade 

das Administrações públicas perspectiva a abordagem PPP como uma parte da 

solução da resposta aos défices infraestruturais e de modernidade dos serviços 

públicos, procurando abrir, manter em aberto e alimentar um canal de 

realização de projectos que, no essencial, preconiza o envolvimento das 

capacidades de financiamento e gestão do sector privado. 

                                                                                                                                               
prosseguido posteriormente com a edição de dois relatórios principais, HM Treasury, PFI: Strengthening 
Long-Term Partnerships, March 2006 e HM Treasury, Infrastructure Procurement: Delivering Long-Term 
Value, March 2008. No que respeita a Portugal, as auditorias de gestão conduzidas pelo TC aos 
processos de parceria têm suscitado interrogações variadas em matéria da prossecução dos objectivos 
de VfM, aguardando-se que o Ministério das Finanças não só forneça uma apreciação robusta sobre a 
experiência nacional, devidamente acompanhada de evidência detalhada a propósito de todos os 
projectos em preparação, contratação e execução de contrato, mas também estabeleça um dispositivo 
permanente que disponibilize informações sobre o VfM esperado e efectivo deste segmento de provisão 
pública. Atribuída em parte à natureza confidencial da relação contratual, a opacidade da informação 
relativa às PPP’s não é incomum, como advertem Pam Edwards, Jean Shaoul e Anne Stafford, Evaluating 
the operation of PFI in roads and hospitals, Research Report nº84, London, ACCA, 2004, pp.50 e ss., 
prevenindo que isso condicione a validação externa e independente de VfM não só nos pontos de decisão 
do processo de tramitação, mas também durante a fase operacional da parceria, designadamente perante 
a opinião pública.  
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CONCLUSÕES 
 
 

1. O longo ciclo de intervencionismo estadual conheceu um recuo a partir 

dos anos oitenta em razão das transformações de natureza ideológica 

ocorridas na paisagem política, do reconhecimento da existência de falhas da 

intervenção pública, enquanto expressão da ineficiência e ineficácia do Estado 

Providência, e das pressões financeiras associadas a défices orçamentais 

persistentes, aparentemente incontroláveis, que requeriam o recurso 

sistemático ao endividamento para realizar o equilíbrio das contas públicas. 

 

2. A contestação do intervencionismo resultou ainda fortemente reforçada 

quer com a globalização dos mercados, quer com a evolução do processo de 

integração europeia que, minimizando os aspectos sociais, avançou 

resolutamente no sentido da construção de uma união monetária firmada em 

indicadores exclusivamente financeiros. 

 

3. A necessidade de reduzir o papel e as funções do Estado, com a 

consequente diminuição do peso do sector público, passou a constituir um 

objectivo político programático na generalidade dos países, impondo uma clara 

inversão de rumo no sentido da contracção da intervenção pública. 

 

4. O paradigma político-económico emergente à luz do princípio “Menos 

Estado, Melhor Estado” e “Melhor Estado, Melhor Sociedade” promoveu um 

novo modelo de governação pública, apelando à reconfiguração das funções 

do Estado e ao reforço de papel da iniciativa privada na execução de tarefas 

públicas, bem como à assimilação dos valores e das práticas do “new public 

management”, com o vivo propósito de melhorar a resposta aos anseios dos 

cidadãos e às necessidades dos agentes económicos. 

 

5. Perante a orientação de política económica agora dominante é 

convocado, uma vez mais, um exercício de reposicionamento do sector público 

e da iniciativa privada na economia e na sociedade, tornando-se de novo 
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central a discussão da dimensão dos dois universos, bem como dos critérios de 

escolha das respectivas esferas de actuação. 

 

6. Como eixos da nova matriz de relacionamento público-privado passam 

a sobressair quer a cooperação mais ou menos sistemática e a conjugação do 

papel dos agentes públicos e privados no desenvolvimento de finalidades 

tradicionais do Estado social e na prestação de serviços públicos, quer um 

processo complexo de empresarialização que, sob o lema “modernização 

administrativa”, arrasta, por vezes, a privatização de formas organizatórias da 

Administração pública. 

 

7. Assiste-se, portanto, à implementação de uma estratégia privatística 

que, ao combinar a privatização de responsabilidades públicas com a activação 

de responsabilidades privadas, associadas a uma redistribuição do papel e das 

responsabilidades do Estado e da Sociedade, aponta de forma indeclinável 

para o reforço da participação dos agentes privados na realização do bem 

comum. 

 

8. Então, o esforço de “emagrecimento” das tarefas do sector público na 

economia acarretou a redução do envolvimento da Administração pública na 

produção e provisão de bens e serviços, a participação crescente de empresas 

privadas na prestação de serviços públicos, a valorização do mercado e a 

substituição dos monopólios públicos pela concorrência, fazendo nascer formas 

empresariais na gestão dos serviços, que se mantêm na esfera de 

responsabilidade pública. 

 

9. Um contexto em que as PPP’s, inserindo-se nas iniciativas políticas de 

privatização, liberalização, desregulação e introdução de mecanismos de 

mercado na própria Administração pública, em articulação com o imperativo de 

limitar a despesa pública, vêm configurar uma via específica em que os 

privados são envolvidos estrategicamente na realização de tarefas públicas. 

 

10. Posicionada entre a prestação pública tradicional e a privatização, a 

via PPP passa a constituir uma alternativa na montagem e realização de 
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projectos de iniciativa pública, assente em esquemas de financiamento privado 

e transferência e partilha de risco, rompendo com as práticas de financiamento 

e investimento público convencionais e assumindo-se como um instrumento 

genuíno de reforma do Estado. 

 

11. As PPP’s são um fenómeno recente, em evolução, multisectorial e de 

dimensão mundial, que reveste um carácter praticamente transversal a todos 

os domínios da acção governativa, não só por tornarem possível a 

concretização de projectos de investimento mesmo em cenários de contenção 

orçamental, mas também pelas vantagens proporcionadas em termos de 

criação de VfM. As PPP’s estão igualmente presentes no domínio de actuação 

de numerosas Organizações Internacionais, empenhadas em fomentar uma 

abordagem comum nas perspectivas conceptual, jurídica e de boas práticas. 

 

 12. As Parcerias não constituem um fenómeno absolutamente original, 

uma vez que o universo PPP abrange um leque de figuras contratuais e 

institucionais largamente difundidas e sedimentadas na generalidade dos 

ordenamentos jurídicos nacionais. 

 

13. Mas as Parcerias comportam elementos importantes de inovação com 

implicações, sobretudo, nas finanças públicas e nas práticas de financiamento 

de projectos públicos, na participação do sector privado no seu financiamento e 

gestão e, bem assim, ao nível da partilha de riscos entre os dois parceiros.  

 

14. Como principal aspecto de inovação, regista-se a adopção e 

disseminação do modelo DBFO, em que o sector público, por via de uma 

contratação global de longo prazo, adquire ao sector privado serviços 

instrumentais e finais, ressarcindo o parceiro privado pela prestação dos 

serviços através de pagamentos públicos periódicos e regulares a título de 

disponibilidade.  

 

15. Outro aspecto inovador advém do recurso ao financiamento privado, 

cabendo ao parceiro privado tomar o risco de financiamento num quadro de 
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partilha de riscos, mediante a captação dos fundos necessários nos mercados 

financeiros e de capitais de molde a assegurar o financiamento prévio dos 

activos a construir no âmbito da parceria. 

 

16. A abordagem PPP é aplicada por um número crescente de países em 

todos os Continentes, independentemente do regime político, nível de 

desenvolvimento e sistema legal, facto que alimenta a proliferação de modelos 

em parceria, comprovando a sua flexibilidade e a capacidade de adaptação a 

diferentes contextos em que está em causa o desenvolvimento infraestrutural. 

 

17. As PPP’s não têm correspondência em um conceito jurídico próprio, 

havendo mesmo uma parte da Doutrina que recusa considerá-las objecto de 

direito, preferindo antes perspectivá-las como um modo pragmático de 

concretizar projectos de investimento público. No entanto, as Parcerias 

convocam uma abordagem de Direito da Economia, como uma forma de 

actuação económica do Estado no actual contexto de globalização dos 

mercados, de assumidas falhas de intervenção pública e de mercado e, bem 

assim, de retracção das políticas públicas, evidenciando a reafirmação e 

versatilidade deste ramo do direito.  

 

18. As PPP’s são um conceito polissémico, não existindo uma posição 

consensual e estabilizada sobre o que constitui, ou não, uma parceria. 

Admitindo que não é viável, nem porventura desejável, formular uma noção 

própria, até porque o fenómeno PPP ganhou uma dinâmica evolutiva, 

consideramos que é possível e, sobretudo, conveniente captar o núcleo de 

características fundamentais tendo por referência as parcerias contratuais, em 

geral, e o seu figurino mais inovador, o modelo DBFO, em particular, 

configurando a base de uma construção dogmática. 

 

19. Rejeitando a visão lato sensu que, pela abrangência, dá cobertura a 

toda e qualquer forma de colaboração entre ambos os universos, a noção de 

PPP há-de ser apreendida na perspectiva stricto sensu a partir do binómio 

características-objectivos, enquanto critérios seguros e essenciais de 

individualização deste esquema de associação e de destrinça em relação a 
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outras formas de cooperação público-privada, garantindo assim o 

reconhecimento da respectiva identidade à escala mundial e facilitando a 

adopção pelos ordenamentos jurídicos nacionais. 

 

20. Trata-se de um conjunto de características que compreendem a 

associação duradoura entre os parceiros público e privado, o recurso ao 

financiamento privado, o envolvimento privado nas várias fases da vida de 

desenvolvimento do projecto e a transferência e partilha de riscos com o 

parceiro privado, representando requisitos obrigatórios na identificação de uma 

PPP. Características inspiradas pelo direito comunitário e que gozam da 

adesão da generalidade dos Países e das Organizações Internacionais. 

 

21. A associação duradoura põe a ênfase na duração longa da relação de 

cooperação entre os dois parceiros, perspectivada na lógica da realização e 

exploração de um empreendimento ou de um conjunto relacionado de 

projectos, tendo em conta a necessidade de assegurar o respectivo equilíbrio 

económico e financeiro num quadro de optimização da transferência e partilha 

de riscos. 

 

22. O recurso ao financiamento privado, como vector angular das 

montagens PPP, supõe a mobilização dos meios financeiros necessários aos 

investimentos e à exploração dos activos integrados na parceria, requerendo 

estruturas jurídico-financeiras complexas em que o financiamento privado 

envolve uma combinação de capitais próprios, subscritos pelos promotores, e 

de capitais alheios, predominantemente aduzidos através de empréstimos 

bancários, por norma, na modalidade de “project finance”, bem como de 

empréstimos obrigacionistas contraídos, quando possível, junto dos mercados 

de capitais.  

 

23. O envolvimento do parceiro privado nas várias fases do projecto, 

numa lógica de contratação global com ênfase na prestação duradoura de um 

serviço, implica a assunção de responsabilidades variadas por parte do 

operador privado numa perspectiva de optimização do risco e geração de 

sinergias em termos de “whole-life cycle” do projecto, centrando-se o parceiro 
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público na definição e no controlo dos objectivos de interesse público, dos 

níveis de desempenho e qualidade e dos regimes de remuneração envolvidos.  

 

24. A afectação de riscos ao parceiro privado constitui a trave-mestra da 

parceria, não pressupondo necessariamente a transferência integral da álea 

financeira, antes a repartição optimizada dos riscos entre os parceiros, que há-

de assentar na atribuição de cada risco à parte que se encontra em melhor 

situação para o gerir e mitigar da forma mais económica.  

 

25. Entendemos que este rol de características, acolhido como uma 

plataforma de entendimento no plano europeu, não constitui uma lista fechada, 

havendo ainda, na perspectiva pública, que incorporar dois outros elementos 

caracterizadores fundamentais: a natureza pública da parceria e a dimensão da 

incidência financeira no quadro das finanças públicas. 

 

26. O aspecto característico da natureza pública da parceria resulta das 

finalidades genuínas de uma política PPP que, de um modo geral, visam 

aumentar a capacidade de realização de projectos infraestruturais e modernizar 

os modos de prestação do serviço público, situando-se no sector público, por 

princípio, o impulso inicial e a escolha dos projectos prioritários, bem como a 

decisão da via mais adequada para prosseguir a sua concretização.  

 

27. O ponto característico da incidência financeira para o erário público 

deriva do facto de o recurso ao financiamento do sector privado não implicar a 

inexistência de assunção de encargos por parte do sector público ao longo da 

vigência da parceria. Na verdade, apesar das montagens PPP repousarem no 

financiamento privado, uma parceria pode consubstanciar uma relação 

financeira entre o Estado e o parceiro privado, seja por que é concebida como 

uma operação globalmente a cargo do Estado, seja pela necessidade de 

alavancar o financiamento privado através de um envolvimento financeiro 

público limitado.  

 

28. Em termos do enunciado de objectivos gerais, as PPP’s encontram-se 

orientadas para o desenvolvimento infraestrutural e a modernização de 
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serviços públicos, propondo uma redefinição do triângulo provisão-

financiamento-prestação de serviços públicos, face à dimensão e exigências de 

resposta às necessidades actuais e prospectivas de desenvolvimento 

infraestrutural e melhoria de desempenho dos serviços públicos, num contexto 

de restrições orçamentais e de acentuado endividamento do sector público. 

 

29. Num quadro de globalização económica e financeira em que importa 

promover não só níveis de competitividade fiscal adequados, mas também 

metas de consolidação orçamental, as PPP’s emergem como uma abordagem 

atractiva para a generalidade dos países, permitindo às autoridades 

prosseguirem políticas ousadas de investimento público, reorientando os 

modelos tradicionais de financiamento público e antecipando a realização de 

projectos, privilegiando os que são de natureza estruturante e onde a 

participação do sector privado pode acrescentar valor. 

 

30. Com a opção PPP pretende-se favorecer não só a superação dos 

défices infraestruturais, invertendo o crónico subinvestimento público, mas 

também a obtenção de ganhos de eficiência e qualidade na prestação de 

serviços públicos, contrariando as insuficiências tradicionais da gestão pública 

e procurando respostas mais adequadas perante a forte pressão social por 

mais e melhores serviços públicos.  

 

31 As PPP’s representam uma alternativa abrangente, alicerçada nas 

capacidades de financiamento e de gestão do sector privado, que se 

materializam em arranjos contratuais e institucionais com vista a concretizarem 

projectos de iniciativa pública, associando ao financiamento e à prestação de 

serviços objectivos de eficiência e qualidade.  

 

32. Em termos de objectivos específicos, o instrumento PPP propõe-se 

dotar o sector público de uma capacidade acrescida de realizar projectos e 

gerar ganhos de VfM para o erário público mediante uma abordagem de 

partilha de risco entre os parceiros, pressupondo uma transferência significativa 

de risco para o sector privado, segundo uma repartição variável, em função das 

necessidades de optimização da afectação de riscos ao nível de cada projecto. 
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33. Recorrendo em termos típicos ao financiamento privado, as 

montagens PPP permitem a antecipação de iniciativas de investimento 

independentemente dos projectos serem geradores de receita e, porventura, 

autofinanciáveis ou se tratar de projectos a cargo do Estado com prestação 

gratuita aos utentes. As PPP’s sustentam-se no financiamento prévio privado 

do investimento inicial, sendo o parceiro privado ressarcido dos custos 

incorridos e remunerado com base ora em contribuições pecuniárias prestadas 

pelos utentes, ora em desembolsos públicos, diferidos e plurianuais, 

decorrentes da aquisição pública dos serviços.  

 

34. Emergindo como uma via alternativa à realização de projectos de 

financiamento e contratação públicos em termos tradicionais, mas envolvendo 

frequentemente a montagem de esquemas com repercussão orçamental, a 

abordagem PPP tem de se pautar também pela prossecução de VfM, 

suscitando em cada caso a aferição da vantagem esperada pelo sector público 

como resultado da decisão de recorrer a esquemas de partilha de risco com o 

sector privado. 

 

35. Conjugando os dois objectivos, a opção PPP não há-de ser movida 

pela procura de soluções financeiras “milagrosas” ou de mera “engenharia 

financeira” para antecipar o lançamento de todo e qualquer projecto, antes 

devendo constituir uma solução exequível, entre outras alternativas, a adoptar 

quando as características dos projectos e as condições de liquidez e 

financiamento do mercado o recomendem, requerendo então a clara 

comprovação das vantagens na perspectiva pública, nomeadamente quando 

se trata do dispêndio de dinheiros públicos. 

 

38. Num cenário marcado pela ausência de um conceito estabilizado e 

pela diversidade de modelos PPP, a compreensão dos vários tipos de parceria, 

em presença e emergentes, é um ensaio incontornável. Atendendo à óptica da 

contratação pública e à perspectiva das implicações orçamentais, é possível 

estabelecer dois critérios maiores para nos conduzirem às principais famílias 

tipológicas, importando relevar a distinção, por um lado, entre as parcerias 
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contratuais e de tipo institucional, conforme o actual entendimento europeu, e, 

por outro, entre as parcerias auto-financiáveis e a cargo do Estado. 

 

39. Na perspectiva da contratação pública, as PPP’s são contratuais 

quando assentam em relações puramente contratuais e uma determinada 

matriz de afectação e partilha de risco, assumindo configurações diversas que, 

no quadro de uma geometria variável, atribuem uma ou mais tarefas, mais ou 

menos vastas, ao parceiro privado. Por seu turno, as PPP’s de tipo institucional 

correspondem a um patamar mais avançado de relacionamento entre os 

parceiros, envolvendo a criação de uma entidade única de fim específico, com 

participação accionista de ambos os parceiros e consequente assunção e 

partilha dos riscos do projecto, sendo-lhe cometida a tarefa de disponibilizar 

uma determinada infraestrutura ou a prestação de um serviço público. 

 

40. Um outro ângulo de análise toma como referência a incidência 

orçamental, encontrando-se ligada à fonte de geração de receita que suporta a 

parceria, havendo que destrinçar entre as parcerias financeiramente viáveis e 

auto-sustentáveis com base na cobrança ao utente dos serviços prestados e as 

parcerias que, representando uma aquisição pública de serviços a longo prazo 

ao sector privado, implicam a assunção de compromissos financeiros em 

termos plurianuais, sem embargo da admissão de eventuais formatos mistos. 

 

41. Entre a provisão pública tradicional e a provisão privada é possível 

conceber vários modelos de parceria que representam diferentes esquemas de 

repartição de responsabilidades e partilha de riscos entre os parceiros público e 

privado. Modelos que genericamente consubstanciam parcerias de natureza 

contratual, cuja raiz assenta na contratação de um projecto de parceria por um 

ente público a um parceiro privado, centrado no fornecimento de serviços 

operacionais ou finais numa perspectiva de longo prazo, configurando uma 

contratação global que se pretende mais eficiente do ponto de vista económico. 

 

42. Um panorama que evidencia a inexistência de um modelo de parceria 

adequado a todas as circunstâncias e a todas as características técnico-

económicas dos projectos e serviços envolvidos, reconhecendo-se, porém, que 
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certos modelos são mais apropriados a determinados tipos de projecto e 

conjunto de circunstâncias do que outros. 

 

43. No desenho do modelo PPP mais adequado à realização de cada 

projecto reveste especial importância a demarcação entre as funções e 

actividades a reter pelo sector público e aquelas que importa transferir para o 

parceiro privado. Um recorte que deve atender ao facto de se estar perante a 

configuração de um modelo de prestação de serviços, não de um mero 

fornecimento de activos. Assim, o pacote de responsabilidades e riscos 

transferíveis para o sector privado não pode deixar de ir além dos processos de 

concepção-construção ou construção-instalação, combinando o investimento 

físico com um conteúdo de prestação continuada de serviços e contemplando 

uma transferência de risco de grau variável, em termos de disponibilização ou 

utilização e, porventura, de risco de procura ou de mercado. 

 

44. Tipicamente, a modelagem de uma parceria engloba em uma 

transacção única uma componente de investimento, associada por norma ao 

respectivo financiamento prévio, e uma componente de prestação de serviços 

em regime contínuo, que pode abranger o cerne dos serviços prestados 

tradicionalmente pelo sector público e corporizam os respectivos serviços 

nucleares. Nestas montagens, o operador privado assume, em regra, o risco de 

financiamento, sendo ressarcido por via do utilizador ou do contribuinte ou, 

ainda, segundo uma fórmula mista. 

 

45. A diferentes estruturas de repartição de responsabilidades 

correspondem diversas combinações de partilha de riscos, pressupondo, como 

princípio basilar, uma transferência de risco substantiva para o parceiro 

privado, num quadro de optimização da afectação dos riscos do projecto. 

Assim, não se preconiza necessariamente a transferência do máximo risco 

para o parceiro ou a passagem de toda a álea financeira para a sua esfera de 

responsabilidade, mas sim promover uma afectação optimizada dos riscos do 

projecto. 
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46. Na modelagem das transacções PPP, a transferência de riscos para o 

parceiro privado, que há-de ser mais substancial do que na contratação pública 

tradicional, constitui um factor essencial para gerar VfM, estando em causa 

optimizar a afectação dos riscos segundo a regra de cometer cada risco à parte 

que está em melhores condições de o gerir e mitigar da forma mais eficiente ou 

económica, valorizando a realização de ganhos para o erário público. No 

sentido de optimizar a afectação dos riscos, alguns riscos hão-de ser atribuídos 

integralmente a uma das partes e outros são eventualmente a partilhar. Dada a 

versatilidade do processo, as parcerias podem assumir diversos figurinos de 

repartição de responsabilidades entre os sectores público e privado, não 

existindo a priori uma matriz de risco única e definida.  

 

47. Na modelagem de uma parceria, tendo em conta o campo de 

intervenção e o tipo de projectos, assume especial relevância a determinação 

do complexo de funções que hão-de ser cometidas ao parceiro privado, 

estando em causa aquilatar, de acordo com o princípio de afectação dos riscos, 

em que medida o sector privado está em melhores condições do que o sector 

público para gerir e mitigar os riscos inerentes às actividades a transferir. 

 

48. Nos sectores socio-infraestruturais e ligados ao exercício de funções 

de soberania, a definição do pacote de actividades transferíveis para o sector 

privado no âmbito de uma transacção em parceria entronca na problemática da 

inclusão ou exclusão dos serviços nucleares. Esta definição envolve 

frequentemente um carácter político, encontrando um limite natural na essência 

das funções de soberania e, porventura, uma fronteira adicional no quadro 

legal vigente. 

 

49. Neste contexto, a exclusão dos serviços nucleares dos esquemas de 

parceria há-de enquadrar-se, em primeira linha, na configuração do núcleo-

duro das funções exclusivas do Estado, conforme o entendimento político geral 

e a definição consagrada por cada país, em cada momento, designadamente 

no plano constitucional. Na senda do “Fair Act” norte-americano, importa 

destrinçar entre as funções públicas que são inerentemente de soberania, 

desde logo não transferíveis, e aquelas que, não o sendo, são passíveis de 
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exteriorização e englobamento em um esquema PPP, independentemente de 

terem ou não o carácter de um serviço nuclear. 

 

50. Da mesma forma que o composto de funções e actividades 

transferíveis para o sector privado encontra uma fronteira natural e 

intransponível na reserva de soberania do Estado, a contratação PPP que 

incorpore qualquer serviço nuclear não sujeito a esta reserva há-de 

concatenar-se, impreterivelmente, com o interesse público e o escrutínio 

cruzado de VfM e de comportabilidade orçamental, nomeadamente quando 

está em causa uma aquisição de serviços financeiramente a cargo do sector 

público e englobada numa prestação de longo prazo. 

 

51. No que respeita aos serviços nucleares transferíveis, a prática 

internacional evidencia que, na ausência de uma regra universal, a 

generalidade dos esquemas de tipo DBFO a cargo do Estado tende a centrar-

se fora do perímetro dos serviços nucleares, mormente, nos sectores de 

soberania e socio-infraestruturais. Todavia, com o carácter evolutivo das 

políticas PPP, o panorama dominante em cada país tende para a coexistência 

de diferentes modelos de parceria, independentemente dos sectores e mesmo 

no âmbito de cada um, assistindo-se por vezes à coabitação de modelos 

centrados em serviços não nucleares com modelos integrais que englobam 

também os serviços que constituem o núcleo do serviço público. 

 

52. A modelagem de uma parceria contratual pressupõe um processo de 

englobamento das actividades que hão-de ser transferidas para o sector 

privado sob a forma de uma contratação global. Na linha da modelagem em 

“geometria variável”, nos projectos complexos de tipo capital-intensivo, forte 

conteúdo operacional e elevado risco comercial, a viabilidade da montagem 

PPP pode requerer uma estratégia de integração de operações que extravase 

o âmbito típico de uma contratação global, como sucede quando o desenho do 

modelo de transacção assenta numa operação única, congregando a 

contratação da fileira concepção-construção-financiamento-exploração de uma 

nova infra-estrutura com a privatização da entidade que explora infraestruturas 

congéneres preexistentes; inversamente, a exequibilidade da montagem do 
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projecto em PPP pode apontar no sentido de uma decomposição de negócios e 

a separação de transacções e contratos, dando origem a parcerias distintas 

dentro de um quadro geral de implementação do mesmo empreendimento.  

 

53. Os modelos PPP mais popularizados no âmbito das parcerias 

contratuais têm procurado dar resposta à montagem de operações que 

envolvem infraestruturas e serviços, cujas especificações técnicas e de 

desempenho são passíveis de definição prévia e estabilidade, sendo 

enquadráveis nos requisitos de uma contratação de longo prazo que, por 

norma, apresenta um elevado grau de rigidez. Todavia, as parcerias 

contratuais tendem a configurar um “arm’s lenth contract”, que não constitui, 

porventura, o melhor veículo para estabelecer uma parceria quando se está 

perante situações que reúnem graus significativos de complexidade e incerteza 

quanto às soluções infraestruturais, modos de prestação do serviço e 

recuperação de custos, reclamando outros quadros de partilha de riscos entre 

os parceiros, eventualmente através de estruturas comuns como sucede com 

certas parcerias e alianças no sector privado. 

 

54. Num contexto de aprofundamento de reformas políticas e 

modernização dos serviços públicos, considerando que a procura de ganhos de 

eficiência e eficácia não pode remeter-se apenas à periferia do coração dos 

serviços públicos, sem abarcar alguns dos seus serviços nucleares, 

entendemos que as Políticas PPP têm de evoluir, incorporando modelos 

suplementares de parceria que sejam adequados a diferentes situações de 

complexidade e incerteza, oferecendo um amplo leque de soluções de partilha 

de risco e permitindo escolher, em cada caso, o modelo mais apropriado às 

exigências das circunstancias. 

 

55. A introdução e o aprofundamento da abordagem PPP requerem a 

existência de um quadro legal e institucional adequado, capaz de acomodar a 

versatilidade dos esquemas em parceria. Além de uma legislação especial, a 

introdução da abordagem PPP implica também a adaptação de quadros 

jurídicos existentes, sendo de relevar o impacto em sede de enquadramento da 

disciplina orçamental. Ao constituírem processos complexos e exigentes de 
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montagem e transacção de projectos, as PPP’s reclamam ainda uma 

tramitação procedimental apropriada, bem como o suporte de unidades 

dedicadas e especializadas. 

 

56. A experiência mundial comprova que a adopção de legislação 

específica PPP representa um compromisso político que confere credibilidade 

e gera confiança nos agentes económicos e financeiros e, bem assim, nos 

vários sectores sociais. O processo legislativo conducente à criação de leis 

PPP não deixa de constituir uma oportunidade privilegiada tanto para suscitar e 

animar debates sobre a participação do sector privado na governação pública, 

como para clarificar incertezas e imprecisões emergentes do novo tipo de 

abordagem, motivadas de sobremaneira pela ausência de uma dogmática 

jurídica própria. De um modo geral, o processo serve ainda para aclarar os 

objectivos e conteúdo da política PPP, contribuindo para melhorar a percepção 

de que o recurso à via PPP comporta também encargos para o sector público, 

repercutíveis em um esforço futuro do contribuinte. 

 

57. Acresce que a qualidade técnica da legislação especial é igualmente 

vital, tanto mais que, ao constituírem as PPP’s um instrumento de mobilização 

do financiamento privado e desencadeando a globalização dos mercados a 

concorrência dos ordenamentos jurídicos nacionais, o enquadramento legal 

representa um factor nuclear de atractividade para o sector privado. 

 

58. As PPP’s podem ser prosseguidas sem legislação especial, mas não 

sem enquadramento orçamental. Na verdade, as PPP’s têm frequentemente 

repercussão orçamental, traduzida em compromissos plurianuais de longo 

prazo, e a sua difusão impõe que a exposição financeira do Estado seja 

reflectida devidamente nos documentos orçamentais e nas contas públicas, 

salvaguardando uma análise adequada de sustentabilidade das finanças 

públicas. 

 

59. No plano da transparência das contas públicas, é crucial prever a 

inscrição orçamental dos compromissos que representam o serviço 

consolidado de pagamentos a título de transacções PPP, sujeitando este fluxo 
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de encargos do sector público ao controlo democrático, bem como ao 

permanente escrutínio da opinião pública. Na perspectiva da equidade 

intergeracional, impõe-se não só prevenir que se manifestem fenómenos de 

“anestesia” e “ilusão financeira”, dado que nas parcerias com incidência 

orçamental o esforço financeiro imediato tende a dar lugar a um esforço 

diferido e continuado ao longo do tempo, mas também evitar que se opere um 

efeito de transferência desmesurado de ónus entre gerações.   

 

60. A adopção da abordagem PPP, numa escala abrangente e 

continuada, implica a definição de um processo de tramitação dos projectos 

que estabeleça os requisitos indispensáveis para assegurar a qualidade das 

montagens e dos projectos, desde a fase de incubação e gestação até à 

conclusão da transacção, compaginando o exercício das competências dos 

Ministérios envolvidos nas sucessivas fases.  

 

61. Atendendo às implicações orçamentais de natureza intertemporal 

subjacentes a numerosas montagens PPP, impõe-se relevar o papel central 

que o Ministério das Finanças deve desempenhar na formulação e no 

acompanhamento da execução da Política PPP. Neste sentido, a localização 

preferencial para instituir uma unidade dedicada central de apoio aos 

processos encontra-se no Ministério das Finanças, sem prejuízo da 

necessidade de criação de unidades especializadas sectoriais quando existem 

programas de vulto que o justifiquem.   

 

62. As Unidades Dedicadas têm a incumbência de dar uma resposta 

adequada às exigências motivadas pela complexidade e sofisticação inerentes 

a este inovador tipo de contratação, devendo dotar-se das necessárias 

aptidões jurídicas, financeiras e técnicas de modo a que, nas transacções PPP, 

o sector público se encontre em paridade com as capacidades reunidas pelo 

sector privado. Às Unidades Dedicadas cabe, em regra, preencher um conjunto 

diversificado de papéis, designadamente de apoio técnico e de assessoria, mas 

não proceder à aprovação de projectos ou transacções. No sentido de conferir 

transparência e gerar confiança nos operadores privados, é crucial que a 

unidade dedicada central desenvolva uma componente relevante das políticas 
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PPP, nomeadamente no que respeita às metodologias de aferição da 

comportabilidade orçamental e de VfM das transacções, bem como aos 

métodos de construção dos “benchmarks” do sector público. 

 

63. A realidade financeira das PPP’s encerra também um desafio em 

termos de controlo financeiro, designadamente na dimensão externa, 

requerendo dos Tribunais de Contas nacionais uma adaptação de 

procedimentos, tendo em conta a especial atenção a atribuir à fiscalização 

destas transacções complexas que não pode deixar de incidir sobre a gestão 

global dos riscos das parcerias do ponto de vista do Estado, a aferição das 

vantagens da opção PPP em cada caso concreto, a legalidade e conformidade 

procedimental e, ainda, a gestão da execução dos contratos, em termos de 

uma sã gestão financeira dos dinheiros públicos empregues e da validação ex 

post dos ganhos de VfM. 

 

64. O fenómeno PPP emergiu num ciclo de ressurgimento do contrato, 

alimentando através do seu dinamismo contratual o reforço de revitalização do 

instituto. No entanto, a associação das Parcerias ao ressurgimento do contrato, 

não mereceu ainda da Doutrina uma elaboração conclusiva, manifestando uma 

posição prudencial indissociável do percurso evolutivo do direito dos contratos 

e do sentido de tendências futuras. 

 

65. No centro da reflexão encontra-se a concepção do contrato saída da 

Revolução Francesa, considerada imutável, mas que sofreu ao longo do século 

XX uma evolução assinalável em que alguns viram a “morte” do contrato ou, 

pelo menos, a sua crise ou, em uma leitura mais contida e realista, a crise da 

concepção tradicional, querendo significar o declínio do instituto. 

 

66. A concepção liberal do contrato, com uma primeira expressão formal 

no Código de Napoleão, corresponde à ideia de um acordo de vontades entre 

duas partes livres e iguais, moldado segundo o princípio da liberdade 

contratual, que surgiu na perspectiva jurídica como correspondente ao princípio 

de ”laisser faire-laisser passer” que dominava a actividade económica. 

Segundo esta concepção, o contrato implicava uma regulação de interesses 
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inevitavelmente justa, que não comportava qualquer tipo de ponderação 

baseada em valores extrínsecos. A liberdade contratual correspondia à tradição 

jurídica do princípio da liberdade económica e, bem assim, às necessidades de 

um sistema que precisava da eliminação dos entraves ao livre comércio, 

supondo a liberdade de celebração, a liberdade de escolher o tipo negocial e a 

liberdade de fixação das cláusulas do contrato. 

 

67. Em matéria de direito dos contratos, o triunfo do industrialismo, bem 

como a afirmação do intervencionismo estadual desencadearam um conjunto 

de alterações significativas com reflexo decisivo na esfera económica e social. 

No quadro do intervencionismo, com a difícil verificação do pressuposto da 

igualdade das partes, o contrato transforma-se de instrumento apto a 

harmonizar interesses contraditórios em instrumento próprio para a opressão 

de um contraente por outro mais forte. 

 

68. Perdida a confiança na “mão invisível” de Adam Smith, como forma de 

garantir o equilíbrio da sociedade, assiste-se à cedência da mitificação da 

justiça intrínseca do contrato à análise de fundo das cláusulas contratuais, 

passando a admitir-se uma ingerência legislativa ou judiciária para impor a 

tutela jurídica do contrato em vez do livre arbítrio dos contratantes. 

 

69. As medidas de fixação de proibições e limites de natureza contratual 

representaram a concretização de um princípio alternativo de ordenação, em 

lugar da auto-regulação privada, tendo sido esta deformação do contrato 

considerada o facto que levou alguns a falar de “morte” ou “crise” do contrato. 

 

70. Evidenciando um sinal de decadência do contrato, ou de crise do 

contratualismo, tal não eliminou por completo o contrato, nem provocou a 

retracção das formas contratuais. Pelo contrário, configurou um impulso 

crescente de recurso ao contrato, que não só tornou possível a sua 

continuidade, mas também o aparecimento de novas valorações que 

confluíram no sentido do desenvolvimento e da adaptação da figura às novas 

condições económicas, evidenciando uma vitalidade que alguns não deixam de 

apontar como a “desforra” do contrato. 
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71. O moderno direito dos contratos corresponde a uma realidade que 

envolve as figuras clássicas, em evidente rejuvenescimento, a criação de 

novas figuras contratuais e, ainda, o recurso a técnicas contratuais de 

procedência e recorte privatístico para levar a cabo tarefas da Administração. 

Nesta linha, as estruturas contratuais das PPP’s, com o seu feixe de contratos, 

só podem situar-se no âmago deste actualismo contratualista. 

 

72. Uma evolução que suscita não só diferentes tipos de explicações, mas 

também torna evidente que a história dos contratos não tem primado por um 

percurso linear, circunstância que recomenda prudência no que concerne à 

tentativa de antecipar o rumo de uma progressão futura, sobretudo, quando se 

afigura caminhar para uma nova sociedade contratual e para o ressurgimento 

de novas teorias contratualistas, como a que vê na crescente interpenetração 

entre as esferas pública e privada a expressão de um novo contrato social. 

 

73. Neste quadro, as Parcerias são responsáveis por o conceito se haver 

tornado emblemático de uma orientação política que parece potenciar a criação 

e, sobretudo, a legitimação de um novo contrato social. As PPP’s, como 

esquema alternativo de prestação privada de serviços públicos, nos Estados 

europeus correspondem a uma verdadeira inflexão das regras-do-jogo em 

matéria de provisão e financiamento de serviços públicos, podendo aparecer 

em ruptura com o pacto social em que se fundam as nossas sociedades. 

 

74. Em matéria de PPP’s não existe um tipo contratual único e universal 

para enquadrar juridicamente este tipo de projectos, configurando um vazio 

legal que não há-de ser dissociado das origens da PFI no Reino Unido, 

enquanto raiz genética das PPP’s. Neste contexto, a generalidade dos países 

que recorrem à abordagem PPP fazem-no maioritariamente através de 

parcerias contratuais, materializadas de forma predominante no contrato de 

concessão, na dupla vertente de obra ou de serviço público. 

 

75. A concessão tem demonstrado uma manifesta flexibilidade e 

capacidade de adaptação às diferentes conjunturas político-económicas, 
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absorvendo e dando resposta às crescentes exigências da montagem de 

projectos e operações com a participação do sector privado. 

 

76. A concessão clássica, fundada essencialmente na matriz liberal, 

surgiu como a forma de configurar a substituição do Estado por particulares no 

desempenho de tarefas de serviço público, contribuindo para pôr termo ao 

dogma de que o interesse público apenas pode ser prosseguido através de 

actos unilaterais da Administração. Praticada pela Administração de 

infraestruturas, a concessão constituía o quadro em que os privados 

realizavam os investimentos requeridos, por sua conta e risco, sem qualquer 

espécie de solidariedade financeira por parte da entidade concedente, 

assumindo sozinhos o risco integral da exploração e sendo remunerados 

exclusivamente por taxas ou tarifas cobradas aos utentes. 

 

77. Na transição para o Estado social, a concessão de serviços públicos 

foi ainda um produto da lógica de funcionamento do Estado liberal, tornando 

possível ao Estado comprometer-se com fins sociais, mas dispensando-o de 

efectuar os investimentos inerentes à respectiva prossecução. 

 

78. Com o Intervencionismo, o Estado adquire a faceta de produtor e, 

mesmo, promotor do bem-estar social, tendo o gigantismo estatal, associado 

às formas de intervenção e à utilização maciça do crédito público, permitido ao 

Estado realizar directamente a provisão de serviços públicos, exigindo uma 

menor contrapartida dos particulares. Então, a concessão perdeu terreno e 

espaço de influência em favor da “régie” directa da Administração e de modos 

públicos de gestão, tendo surgido a figura da empresa pública, depois da 

Segunda Grande Guerra. 

 

79. Foi a crise da concessão de serviços públicos, que se prolongou até à 

década de oitenta, altura em que se assiste ao renascimento do instituto com o 

novo “Estado mínimo”. 

 

80. Acompanhando a prática, a Doutrina pronuncia-se no sentido de se 

estar perante uma “nova geração” de concessões que, baseadas no núcleo 
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central do conceito original e comprovando assim o seu renascimento, adoptam 

novos contornos e traçam outras fronteiras, ao ponto de se falar de um novo 

figurino de concessão. 

 

81. A concessão redescoberta, apesar de preservar o carácter atractivo 

da era liberal, até porque o Estado pós-social é confrontado com uma apertada 

disciplina orçamental que justifica o envolvimento de capitais e gestão privados 

na prestação de serviços públicos, adquire uma fisionomia que vem questionar 

os quadros dogmáticos tradicionais. 

 

82. Mantendo-se o princípio da álea económico-financeira ser suportada 

pelo concessionário, uma vez que sem risco não há concessão, a transferência 

integral de todo o risco envolvido passa a admitir cenários de optimização da 

gestão do risco global de acordo com as características do projecto, aceitando 

diferentes graus de partilha de risco. 

 

83. Assim, motivadas pela abordagem PPP, são agora admissíveis 

estruturas de transferência e partilha de riscos no quadro da concessão, não 

implicando necessariamente a passagem de risco de procura ou de mercado 

para o concessionário e, ainda, a cobrança dos serviços prestados aos 

utilizadores, sendo o concessionário remunerado pelo concedente mediante a 

disponibilização da obra e em função dos serviços operacionais ou finais 

contratados. Está em causa uma transformação profunda acolhida pelo direito 

comunitário em matéria de concessões, que teve uma viragem assinalável com 

a Comunicação Interpretativa da Comissão europeia de 2000 sobre as 

Concessões em Direito Comunitário. 

 

84. Associada à nova posição do Executivo comunitário esteve a 

influência e difusão do modelo PFI/DBFO, aceitando-se que o regime da 

concessão contemple a hipótese do Estado pagar um preço global como 

contrapartida das obras e serviços prestados pelo concessionário, desde que, 

in limine, não sejam eliminados os riscos de construção e de disponibilidade. 
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85. Hoje, a concessão “renascida”, nas modalidades de obra ou de 

serviço público, é compaginável com uma boa parte da geometria variável dos 

esquemas PPP. Embora constitua o instrumento contratual privilegiado para a 

montagem deste tipo de projectos, até mesmo por razões históricas, a 

concessão não é, definitivamente, o único esquema contratual para acolher 

projectos em parceria. 

 

88. A moderna abordagem PPP alicerça-se em um naipe de princípios 

que conformam um instrumento peculiar de intervenção pública no âmbito da 

provisão de infraestruturas e serviços públicos, cuja aplicação flexível no 

tocante ao contrato convive com a generalidade dos tipos contratuais 

existentes nos ordenamentos jurídicos nacionais, independentemente da 

existência ou não de uma lei especial PPP, desde que exprimam esse núcleo 

central de princípios que representam o cerne das parcerias. 

 

89. Perante o dilema unicidade ou pluralidade de tipos contratuais para 

acolher os esquemas em parceria, a nossa posição recai no segundo termo do 

binómio, sendo de esperar dos legisladores nacionais que, no quadro de 

criação de legislação PPP, prevejam um elenco meramente indicativo de 

figuras contratuais e, bem assim, a admissão da sua expansibilidade, como 

ocorre no caso português. 

 

90. Em síntese, é possível afirmar que os esquemas PFI/DBFO induziram 

uma verdadeira metamorfose do instituto da concessão, levando mais longe a 

concessão clássica, enquanto que a actual abordagem PPP caminha para ir 

mais longe do que a concessão.   

 
 

91. As PPP’s constituem um instrumento de intervenção pública com 

características económicas próprias que visam mitigar falhas de mercado no 

âmbito da provisão de infraestruturas e serviços públicos, distinguindo-se quer 

da provisão pública tradicional, quer da provisão privada. O recurso às PPP’s 

tem bons fundamentos microeconómicos, uma vez que as parcerias são 

susceptíveis de induzirem uma maior eficiência económica sem 
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comprometerem os objectivos públicos e a sustentabilidade das finanças 

públicas. Um quadro em que as parcerias procuram conjugar a eficiência de 

afectação do sector público com a eficiência produtiva do sector privado, 

pretendendo gerar uma combinação mais virtuosa do que a provisão pública 

tradicional. 

 

92. Como um instrumento de intervenção pública, as PPP’s são 

assimiláveis a um subsídio que integra um duplo incentivo: por um lado, 

encoraja o parceiro privado a entrar e participar num domínio de provisão 

pública caracterizado por falhas de mercado e, por outro, estimula-o a 

prosseguir um nível desejável de eficiência produtiva e de eficiência de 

afectação nesse mercado. Para este efeito, numa transacção em parceria, o 

sector público há-de não só libertar-se dos riscos que o sector privado pode 

gerir melhor, mas também assumir alguns dos riscos associados à produção e 

prestação do serviço pretendido mediante uma associação duradoura entre 

ambas as partes, formalizada predominantemente num contrato de longo 

prazo. 

 

93. O interesse microeconómico das parcerias, como forma de 

intervenção pública, resulta do valor acrescentado aduzido pela participação 

privada em termos de ganhos de produtividade e eficiência gerados na cadeia 

de produção e prestação dos serviços. Um acréscimo de valor que depende 

essencialmente de três vectores fundamentais: a estrutura específica de 

propriedade dos activos necessários para produzir e prestar o serviço 

requerido; o englobamento das diferentes fases da cadeia de produção e 

prestação do serviço; a partilha adequada dos riscos entre os parceiros e o 

consequente sistema de incentivos ligados à produção e prestação do serviço. 

 

94. No que respeita à estrutura da propriedade, a teoria económica sugere 

que a fórmula tradicional de provisão pública assente no binómio propriedade-

prestação públicas pode não ser a ideal, admitindo que a promoção da 

eficiência de afectação é passível de ser combinada com a eficiência produtiva, 

considerando a atribuição da propriedade e a exploração dos activos 

infraestruturais ao sector privado. Na base desta conclusão está a constatação 



 489

de que, podendo enfrentar igualmente problemas de agência ao nível do 

processo produtivo, o sector privado dispõe de vantagens comparativas que lhe 

permitem ser mais eficiente. 

 

95. Nesta medida, o principal do sector público, confrontado com uma 

falha de mercado no domínio da provisão de infraestruturas ou serviços 

públicos, pode equacionar a atribuição do papel de agente a um operador 

privado que, investido na função de operador-proprietário, tem assim fortes 

incentivos para prosseguir melhorias de eficiência produtiva, visto deter o 

controlo dos activos e respectivos usos em todas as circunstâncias. 

 

96. No recurso às capacidades de gestão e inovação privadas é crucial 

atender ao facto de uma contratação PPP ser complexa e concretizar-se num 

quadro de incerteza e imperfeição contratual, existindo situações cujo grau de 

dificuldade de especificação da qualidade dos serviços a prestar pelo parceiro 

privado é diferenciado. Movendo-se num espaço caracterizado pela 

incompletude dos contratos, as PPP’s servem melhor as situações em que a 

contratualidade é elevada, suscitando a questão económica da estrutura da 

propriedade como factor de incentivo ao agente privado na procura de 

eficiência de afectação e de eficiência produtiva. 

 

97. A relevância económica de uma PPP é maior quando existem boas 

condições de contratualidade do serviço e, cumulativamente, a atribuição a um 

parceiro privado da construção e propriedade dos activos infraestruturais, bem 

como da sua operação ou exploração representa um estímulo à eficiência 

produtiva sem indução de efeitos nefastos ao nível da qualidade do serviço. 

 

98. A abordagem PPP repousa em uma compra de serviços por parte do 

sector público, não apenas em uma simples aquisição de activos, traduzindo 

uma contratação global que pressupõe a integração da fileira de produção e 

prestação do serviço. Sob o ângulo da eficiência produtiva, o englobamento da 

cadeia de actividades permite ao operador privado optimizar o investimento e 

as despesas operacionais, tirando proveito das sinergias ao longo da 

sequência das fases de construção, manutenção e operação, potenciando um 
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impacto positivo nos ganhos de produtividade. No entanto, em relação à 

eficiência de afectação, o englobamento de actividades há-de ser considerado 

superior do ponto de vista económico apenas quando a qualidade do serviço 

pode ser bem especificada e verificada, uma vez que a redução de custos é 

susceptível de conflituar com a qualidade do serviço. Deste modo, para que 

uma PPP seja relevante sob o prisma económico é essencial que a integração 

das fases de produção e prestação tenha também reflexos positivos na 

eficiência de afectação e não meramente na eficiência produtiva. 

 

99. A eficiência produtiva de uma PPP depende ainda de uma afectação 

adequada do risco entre os parceiros, sendo maximizada quando se segue o 

princípio da atribuição de cada risco ao parceiro que o pode gerir melhor e 

mitigar de modo mais económico. Assim, se a afectação de riscos é efectuada 

correctamente, o parceiro que assume o risco dispõe da capacidade e do 

incentivo para minimizar qualquer impacto negativo que pode causar no 

projecto. Como corolário, qualquer falha na transferência de riscos constitui 

uma fonte de ineficiência, sobretudo se os riscos são atribuídos a quem não 

está nas melhores condições de os gerir e suportar. 

 

100. Numa montagem PPP típica, uma vez que o parceiro público adquire 

serviços e não apenas os bens infraestruturais requeridos pela prestação, os 

riscos inerentes à construção dos activos e exploração do serviço hão-de correr 

do lado do parceiro privado, abrangendo um leque variado de riscos como os 

de concepção, construção, progresso tecnológico, exploração ou 

disponibilidade, manutenção e valor residual. Por sua vez, atendendo a que, 

em regra, uma parceria se baseia no recurso ao financiamento privado, cabe 

ao parceiro privado assegurar ainda o financiamento da construção e 

exploração, bem como suportar os riscos financeiros decorrentes em ligação 

com os investidores e financiadores. Por seu turno, num quadro de optimização 

e partilha de risco, o sector público há-de reter os riscos não controláveis pelo 

sector privado, entre os quais os riscos associados a eventos de âmbito 

político, económico, legal e regulamentar. 
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101. De particular sensibilidade a transferência do risco de procura que, 

sendo influenciável, não é inteiramente gerível apenas por um dos parceiros, 

sugerindo ora a sua retenção no parceiro público em condições que viabilizem 

o projecto de parceria, ora a adopção de uma fórmula de partilha de risco que 

consubstancie os incentivos apropriados para o operador privado participar no 

mercado e mover-se no sentido do interesse público, promovendo a eficiência 

económica. 

 
102. Nas circunstâncias enunciadas, as PPP’s podem gerar benefícios e 

proporcionar ganhos de VfM, revelando-se uma opção economicamente mais 

vantajosa do que a provisão pública tradicional. Todavia, nas parcerias a par 

dos benefícios existe também um reverso em termos de custos. A generalidade 

das PPP’s comporta custos de transacção importantes e o recurso ao 

financiamento privado tende a ser mais caro do que o endividamento público, 

factores cuja expressão em cada caso pode acabar por reduzir ou retirar a valia 

económica da opção PPP. 

 
103. De facto, as PPP’s envolvem um procedimento de transacção 

complexo e moroso, cujo custo é elevado tanto para o lado público, como para 

o privado, requerendo também uma gestão e um acompanhamento robusto da 

execução do contrato e estando, frequentemente, sujeitas a processos de 

renegociação exigentes. Neste contexto, em contraponto com a contratação 

pública tradicional, os custos de transacção tendem a ser superiores nos 

processos de parceria, reduzindo os ganhos potenciais de eficiência, embora 

se reconheça que a sua evolução pode declinar à medida que se verifiquem 

economias de escala e os parceiros público e privado incorporem as lições da 

experiência. 

 

104. Por seu turno, o acréscimo de custo resultante do financiamento 

privado prende-se com o custo de capital do sector privado, que pode ser mais 

elevado do que o suportado, por norma, pelo sector público. Com efeito, as 

PPP’s, ao substituírem o endividamento público pelo endividamento privado, 

em regra, mais caro, têm de arcar com o correspondente incremento de custo 

de financiamento mesmo que o risco do projecto seja considerado menor no 
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sector privado, dada a sua acrescida proficiência em matéria de gestão de 

risco.  

 

105. Estando ambos os sectores expostos ao risco, o seu tratamento é 

distinto. No sector privado, o risco é incorporado na respectivo custo de capital, 

enquanto que o sector público pode mobilizar os recursos financeiros 

necessários recorrendo ao endividamento público em condições mais 

vantajosas uma vez que, ao gozar do poder tributário, denota um menor risco 

de incumprimento e uma maior capacidade para dispersar o risco entre utentes 

e contribuintes, dispensando-se de qualquer compensação directa e captando 

assim financiamento mais barato. 

 

106. As PPP’s repousam no financiamento privado, mas numerosas 

montagens em parceria acabam por ter expressão orçamental a longo prazo, 

suscitando preocupações de suportabilidade financeira e de obtenção de 

ganhos de VfM na óptica do erário público. De acordo com a tipologia de 

envolvimento financeiro do Estado, impõe-se estruturar e disciplinar os critérios 

e as metodologias de fundamentação da decisão pública à luz do cruzamento 

das duas dimensões. 

 

107. Em termos de graduação, o envolvimento financeiro do sector 

público pode ser mínimo, marginal ou até inexistente, se o projecto é 

financeiramente viável através de receitas cobradas aos utentes, ou, pelo 

contrário, atingir um nível máximo, no caso do modelo adoptado implicar que a 

totalidade, ou quase totalidade, do custo é assumido pelo sector público. Entre 

estas duas balizas, é possível perspectivar ainda níveis intermédios de co-

participação pública, limitados a priori, em complemento das receitas geradas 

por via do utente. 

 

108. Nos projectos moduláveis em montagem PPP com incidência 

orçamental, o decisor público é chamado a optar entre a via em parceria e as 

práticas de contratação pública tradicional, devendo a escolha recair, em 

princípio, sobre a alternativa que se revele, simultaneamente, mais suportável 

em termos orçamentais e susceptível de proporcionar ganhos acrescidos de 
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VfM. Assim, no quadro de uma política PPP pautada por sãos princípios 

financeiros, a escolha pública tem de ser confrontada necessariamente com 

este duplo teste, enquanto crivo para evitar que o recurso à parceria seja 

motivado tão somente por esta se afigurar comportável no imediato, não 

atendendo nem ao impacto orçamental no futuro, nem à capacidade para 

satisfazer os compromissos contratualmente assumidos, nem, ainda, à 

eventual vantagem comparativa. 

 

109. A incidência orçamental das parcerias conduz-nos directamente às 

questões da comportabilidade imediata dos esquemas PPP e da sua 

sustentabilidade no âmbito das finanças públicas. 

 

110. Nas transacções PPP geradoras de longos fluxos de despesa 

pública, a apreciação da suportabilidade financeira tem de tomar como 

referência a restrição orçamental intertemporal, não devendo ater-se à mera 

restrição orçamental anual frequentemente condicionante da opção de 

financiamento e contratação tradicionais. 

 

111. A par da restrição intertemporal que, em última análise, traça a linha 

de fronteira para aferir da suportabilidade financeira de uma parceria, impõe-se 

considerar igualmente as premissas a que estão vinculados os departamentos 

públicos com competência para encetarem processos PPP que, ora estão 

sujeitos a “plafonds” de despesa decorrentes da afectação dos recursos 

orçamentais, ora a limitações legais, exigindo a adaptação da análise de 

suportabilidade a cada contexto circunstancial. 

 

112. A aferição da suportabilidade financeira de um esquema PPP 

constitui um exercício prudencial no sentido de evitar que a via PPP seja 

prosseguida pelo simples facto de tornar possível avançar com projectos não 

suportáveis em montagem tradicional, contornando eventuais 

constrangimentos orçamentais e secundarizando a vertente de VfM. A sua 

importância é ainda primordial para garantir que as entidades públicas, que 

venham a contrair compromissos orçamentais decorrentes de PPP’s, 
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disponham da capacidade para mobilizar os fundos necessários para satisfazer 

o pagamento desses encargos num horizonte temporal alargado. 

 

113. Neste contexto, a opção PPP há-de demonstrar, em cada caso, a 

sua suportabilidade financeira, bem como evidenciar que representa uma 

solução preferível em termos de VfM. Assim, de acordo com este princípio 

basilar, consideramos que a circunstância de um projecto em montagem 

tradicional não ser suportável não é fundamento bastante para justificar a 

alternativa em parceria. 

 

114. A abordagem PPP enuncia uma nova proposta de valor para o erário 

público, com base numa fórmula diferente de relacionamento entre os sectores 

público e privado, pretendendo, no quadro de projectos públicos com objectivos 

bem definidos e conteúdos delimitados, proporcionar acréscimos de valor para 

o sector público face às linhas de montagem tradicionais. 

 

115. A marca distintiva da abordagem PPP, face às linhas de montagem 

convencionais, não reside na ausência de envolvimento financeiro do sector 

público, antes na melhor utilização que se espera da aplicação alternativa dos 

recursos públicos. Ora, a partir do momento em que as parcerias impliquem 

contraprestações financeiras do sector público, espera-se que o uso desses 

fundos seja norteado por princípios de VfM, gerando acréscimos de valor para 

o erário público. 

 

116. A escolha da opção PPP tem necessariamente de se fundamentar 

nos seus méritos intrínsecos e relativos face a outras alternativas, mormente a 

via de financiamento e contratação tradicionais. Todavia, importa reter que não 

cabe ao duplo teste de suportabilidade financeira e de VfM fundamentar a 

necessidade e a utilidade do investimento, antes justificar a preferência pela via 

PPP. 

 

117. A demonstração de VfM ganha especial significado nas parcerias 

inteiramente a cargo do sector público, em que se observa frequentemente o 

confronto entre o modelo de contratação tradicional e as transacções de tipo 



 495

DBFO, requerendo o uso de metodologias apropriadas que permitam conjugar 

uma apreciação qualitativa e uma comparação monetária com recurso à 

utilização de CSP’s. 

 

118. Num panorama em que as PPP’s são e continuam a ser marcadas 

pela controvérsia, não é surpreendente o interesse crescente suscitado pelo 

escrutino contínuo do VfM. Esta análise é amiúde considerada problemática e 

questionável, num quadro em que a evidência empírica é ainda limitada e a 

fidedigna mais escassa, reconhecendo-se que, de um modo geral, a opacidade 

de informação relativa às PPP’s não é incomum e a natureza confidencial das 

relações contratuais se tem afigurado um facto incontornável. 

 

119. Em todo o caso, num contexto de evidência imperfeita, a 

generalidade das Administrações públicas perspectiva a abordagem PPP como 

uma parte da solução de resposta aos défices infraestruturais e de 

modernidade dos serviços públicos, procurando abrir, manter em aberto e 

alimentar um canal de realização de projectos que, no essencial, preconiza o 

envolvimento das capacidades de financiamento e gestão do sector privado. 

 

120. Neste contexto oferece-se concluir que, num quadro em que a 

Governação pública evolui no sentido da entrega de tarefas públicas ao sector 

privado e da expansão e diversificação das formas de cooperação de 

particulares na execução de tarefas de interesse público, afirmando estes dois 

pilares como resposta aos novos desafios da Economia e da Sociedade, as 

PPP’s inserem-se no âmbito de uma transformação profunda dos instrumentos 

tradicionais de provisão e prestação de serviços públicos, cuja corporização há-

de ser norteada por uma abordagem de direito económico. 

 

121. Configurando um instrumento alternativo de provisão pública 

baseado na cooperação dos sectores público e privado e na partilha de riscos, 

tendo em vista a mitigação de falhas de mercado no domínio da provisão de 

infraestruturas e prestação de serviços, as PPP’s são prosseguidas 

predominantemente por via contratual, conferindo um papel central ao contrato, 

mas admitindo uma assinalável flexibilidade em termos de esquemas 
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contratuais no respeito dos princípios que, de uma forma genuína, tipificam a 

abordagem PPP. 

 

122. Enquanto instrumento alternativo de provisão pública, cuja 

essência reside na partilha de riscos entre ambos os parceiros, as PPP’s são 

assimiláveis a um subsídio concedido pelo sector público ao sector privado de 

forma a incentivar a participação privada num domínio caracterizado por falhas 

de mercado. O uso do instrumento assenta em bons fundamentos 

microeconómicos, mas não preclude a provisão pública tradicional, justificando-

se do ponto de vista económico em termos selectivos e complementares, 

quando a eficiência produtiva aduzida pela participação do sector privado não 

conflituar com a eficiência de afectação e os benefícios esperados superarem 

os custos envolvidos em matéria de transacção e de substituição de 

financiamento público por endividamento privado. 

 

123. Visando a optimização da afectação dos riscos do projecto entre os 

parceiros, numerosas montagens de parceria apresentam incidência 

orçamental, mesmo que o financiamento prévio dos investimentos seja 

cometido ao sector privado. Considerando que o recurso a este instrumento de 

provisão gera frequentemente uma carteira de compromissos plurianuais a 

longo prazo para o erário público, importa evitar que o seu uso seja apenas 

uma mera forma de diferir despesa e transferir custos para fora das contas 

públicas, contornando eventuais restrições orçamentais, sem atender à 

suportabilidade orçamental das parcerias e ao VfM dos fundos públicos 

comprometidos, ambos requisitos indispensáveis para preservar a 

sustentabilidade das Finanças Públicas. 
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