
�1

"
"

MESTRADO EM DIREITO DA ECONOMIA 

"
"
"
"
"
"

"
“A RENEGOCIAÇÃO DOS CONTRATOS PPP RODOVIÁRIOS” 

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Elaborado por: Cristina Paula Casal Baptista 

Aluna n.º  12346340 

"
"
"

Disciplina : Contratos Públicos 

"



�2

"
"
"
"
1. Introdução  "
"
Neste trabalho pretendemos abordar as questões jurídicas suscitadas pela 

renegociação das parcerias público-privadas (PPP), ou seja, pretendemos, 

mais do que dar respostas, suscitar algumas reflexões em torno das matérias 

relativas às alterações destes contratos. 

"
Pareceu-nos ser este um tema de grande atualidade porquanto, no âmbito do 

Memorando de Entendimento sobre as Condicionalidades de Política 

Económica, celebrado com a Comissão Europeia, o Banco Central Europeu e o 

Fundo Monetário Internacional, o Governo Português assumiu o compromisso 

de renegociar as PPP do sector rodoviário, com o objetivo de alcançar um 

impacto orçamental significativo, assegurando uma redução sustentada dos 

encargos públicos e a viabilização financeira do sector. 

"
Assim, começaremos por uma breve abordagem da razão de ser das PPP e das 

suas principais caraterísticas. De seguida, iremos debruçar-nos sobre as 

questões suscitadas pela modificação das PPP, em especial, pelo caso da 

renegociação das PPP rodoviárias e, por fim, refletimos em torno da questão 

da necessidade de sujeição a visto prévio do Tribunal de Contas destes 

contratos de renegociação. 

"
Entrando no âmbito deste trabalho, vamos, então suscitar algumas questões 

em torno do tema da renegociação das PPP rodoviárias tendo em conta a 

informação fornecida pela Unidade Técnica de Acompanhamento de Projetos 

(UTAP) relativamente às linhas estratégicas para a reforma dos contratos de 

PPP rodoviários. Sendo estes contratos administrativos importa, ainda, 

perceber o regime dos limites à modificação destes contratos.  
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"
Por fim, abordaremos, ainda que muito brevemente, a matéria relativa ao 

controlo jurisdicional do Tribunal de Contas, pela sua dupla vertente de 

controlo da legalidade e de controlo da otimização de recursos públicos, no 

âmbito da renegociação destes contratos de PPP rodoviárias. 

"
"
2. Razão de ser das PPP "
Nos finais dos anos 80 do século XX a Europa confrontava-se com a 

necessidade de suprir o défice de infraestruturas, consequência do declínio do 

investimento público. A construção da União Europeia reclamava mais e 

melhores infraestruturas públicas. É assim, que em 1993, o Tratado da União 

prevê a criação das Redes Transeuropeias (RTE’s). A forma escolhida para o 

desenvolvimento destes grandes projetos de infraestruturas públicas é a 

parceria público-privada. Com a adoção do modelo das parcerias público-

privadas foi possível garantir os elevados níveis de financiamento exigidos, 

melhorar significativamente o nível de disponibilidade e qualidade dos 

serviços prestados e, ao mesmo tempo, permanecer dentro das metas 

orçamentais de financiamento do sector público.  

"
De referir, que a adoção do modelo das PPP só é possível porque, ao longo da 

década de 80, se processa uma mudança do paradigma do Estado de Bem-

Estar Social, fortemente interventor na economia e detentor de monopólios, 

para um novo paradigma em que o Estado reduz a sua intervenção direta, 

reservando para si a definição dos quadros e regras em obediência às quais se 

desenvolve a economia.   O Estado “mínimo” e regulador. 1

"
Em Portugal esta mudança de paradigma está intimamente ligada à evolução 

política do país ao longo de todo o século XX. Em traços muito gerais, importa 

recordar que, a prestação de importantes serviços públicos essenciais 

!  Sobre este assunto seguimos de perto Maria Eduarda Azevedo, “As Parcerias Público-Privadas 1

Instrumento de uma Nova Governação Pública.” Tese de Doutoramento em Direito, 2008, pág. 
71 a 78 e 83 a 86. 
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começou por ser feita por empresas privadas, algumas delas com capital 

estrangeiro. A concessão   a privados verificou-se, por exemplo, nos 2

transportes ferroviários, nos transportes urbanos de Lisboa, no abastecimento 

de gás em Lisboa, nos telefones de Lisboa e Porto e no transporte aéreo. 

"
A transferência de alguns destes serviços para o Estado tem lugar com o 

Estado Novo (1926-1974), de regime corporativo. Um dos traços caraterísticos 

do regime corporativo é uma forte regulação intervencionista, com o objetivo 

de diminuir ou mesmo impedir a concorrência de mercado. 

"
Nos anos seguintes à “revolução” de 1974 o Estado passa a intervir em todos 

os serviços de interesse geral, nacionalizando-se todos os setores básicos da 

economia portuguesa que passaram, assim, a estar vedados à iniciativa 

privada  . A Constituição de 1976 é muito clara quanto a esta questão dispondo 3

no seu artigo 83º que “todas as nacionalizações efectuadas depois de 25 de 

Abril de 1974 são conquistas irreversíveis das classes trabalhadoras”. 

"
Nos anos 80 são dados os primeiros passos no sentido da reprivatização destes 

setores básicos. Não obstante a revisão constitucional de 1983 não ter 

alterado o artigo 83º, a verdade é que entre 1983 e 1989 são, 

progressivamente, abertos à iniciativa privada vários setores da atividade 

económica. 

"
Em 1989, também por efeito da nossa adesão às Comunidades Europeias, 

procedeu-se a uma revisão constitucional em que, a par de outras medidas, 

foi reforçado o papel da propriedade e da iniciativa privadas. Contudo, é só 

!  Estas são concessões públicas, não tiveram lugar em mercado aberto e de concorrência.2

!  A Lei n.º 46/77 de 8 de Julho, no seu artigo 4º enumera as atividades às quais a iniciativa 3

privada não podia ter acesso. A saber: “produção, transporte e distribuição de energia 
elétrica para consumo público”, “produção e distribuição de gás para consumo público 
através de redes fixas”, “captação, tratamento e distribuição de água para consumo público 
através de redes fixas”, “saneamento básico”, “comunicações por via postal, telefónica e 
telegráfica”, “transportes regulares aéreos e ferroviários”, “transportes públicos colectivos 
urbanos de passageiros nos principais centros populacionais” (com exceção dos táxis) e 
“exploração de portos marítimos e aeroportos”.
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na revisão constitucional de 1997 que, o que antes era regra, a propriedade 

pública dos setores básicos, passou a ser excepção.  De acordo com o novo 

artigo 84º “a lei define quais os bens que integram o domínio público do 

Estado...”. 

"
Como refere Porto,   com estas mudanças institucionais Portugal passou a 4

poder seguir, sem restrições, o movimento de privatizações e concorrência 

que ia tendo lugar nos demais países. E, acrescentamos nós, a justificar o 

acesso a novos instrumentos de financiamento e contratualização. 

"
O recurso às PPP apresentou, desde logo, como vantagens o facto de agregar 

os valores gerados através da inovação financeira, da eficiência e capacidade 

de risco do setor privado, reservando para ao setor público o papel de 

regulador, de interesse público.   

"
As PPP surgem, assim, como um modelo atrativo para ambas as partes. Para o 

setor privado, novas perspetivas de negócio numa indústria infraestrutural e 

de serviços de utilidade pública, em crescimento e comercialmente viável. 

Para o setor público, a prossecução do interesse público; ainda que tenha de 

aceitar a flexibilização de algumas das suas práticas tradicionais em matéria 

de posse das infraestruturas, organização, partilha de riscos e regulamentação 

dos projetos. O contributo do setor privado para o interesse público advém 

das vantagens obtidas com uma melhor gestão e avaliação do risco, 

rentabilização dos custos e qualidade dos serviços. 

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

necessidade não só de reorientar e redimensionar o setor público, mas 

também de favorecer a participação da iniciativa privada na esfera da 

governação pública, tendo por base uma cooperação duradoura dos agentes 

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

!  Cfr. Manuel Porto, Uma nova filosofia de intervenção na prestação de serviços públicos: a 4

experiência portuguesa nos sectores das energias, comunicações transportes, abastecimento 
de água e saneamento in Revista de Direito Público e Regulação, Cedrip, n.º 2, Julho de 2009 
http://www.fd.uc.pt/cedipre/pdfs/revista_dpr/revista_2.pdf , pág. 106.
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públicos mediante o recurso às capacidades de financiamento e gestão do 

sector privado.     5

"
"
3. Caraterização das PPP "
Se a associação do setor privado à satisfação de necessidades de bens e 

serviços públicos não é, de todo, uma novidade para os modelos jurídicos 

tradicionais, de que são exemplo as sociedades de capitais mistos e os 

contratos administrativos de colaboração, como sejam os contratos de 

concessão  , onde reside, então, a inovação destas “parcerias público-6

privadas” ou PPP? 

"
Ora, a inovação vem do Reino Unido, nos contratos celebrados no âmbito da 

denominada Private Finance Initiative,   criada em 1992. Estes contratos - que 7

a seguir denominamos como “Contratos PFI” - reportavam-se a infra-

estruturas concretas, sobretudo no setor da saúde, da educação, dos 

transportes, da defesa ou dos estabelecimentos prisionais, escolhendo a 

Administração uma entidade privada que assumisse o encargo de projetar e 

construir um determinado bem - um hospital, uma escola, uma linha férrea, 

um quartel ou uma prisão - e de financiar a respetiva construção, bem como 

a responsabilidade de assumir a sua manutenção ao longo de um prazo 

relativamente alargado. A remuneração do privado seria assegurada através 

!  Cf. Maria Eduarda Azevedo, “As Parcerias Público-Privadas Instrumento de uma Nova 5

Governação Pública.” Tese de Doutoramento em Direito, 2008, pág. 12

!  A noção legal de concessão de obras públicas e de serviços públicos está no artigo 407º do 6

Código dos Contratos Públicos. No seu n.º 1 Entende-se por concessão de obras públicas o 
contrato pelo qual o co-contratante se obriga à execução ou à concessão e execução de obras 
públicas, adquirindo em contrapartida o direito de proceder, durante um determinado 
período de tempo, à respetiva exploração, e, se assim estipulado, o direito ao pagamento de 
um preço. O n.º 2 Entende-se por concessão de serviços públicos o contrato pelo qual o co-
contratante se obriga a gerir, em nome próprio e sob sua responsabilidade, uma atividade de 
serviço público, durante um determinado período, sendo remunerado pelos resultados 
financeiros dessa gestão ou, diretamente, pelo contraente público.

!  Para uma melhor compreensão da Private Finance Initiative sugere-se a leitura do artigo de 7

David Corner,  The United Kingdom Private Finance Initiative: The Challenge of Allocating 
Risk, publicado em OECD JOURNAL ON BUDGETING Volume 5 – No. 3 © OECD 2006 http://
www.oecd.org/unitedkingdom/43479923.pdf 
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da realização de pagamentos regulares pela entidade pública contratante, 

após a conclusão da infra-estrutura e a sua colocação ao serviço, em função 

da utilização efetiva do ativo ou, em alternativa, do grau de disponibilidade 

deste segundo as especificações contratualmente acordadas.   8

"
Este modelo de contratação é, sem dúvida, muito diferente dos modelos 

tradicionais, não se confundindo com as tipologias de contratos 

administrativos tradicionais, como sejam as concessões clássicas e as 

empreitadas.   9

"
Chegamos assim a um conceito amplo, ou concepção alargada, de PPP que 

abrange tanto as PPP de tipo concessório clássico como os modelos de tipo 

PFI. A estes há, ainda, que acrescentar as denominadas PPP 

institucionalizadas, ou seja, formas de associação entre entidades públicas e 

privadas que criam uma nova entidade dotada de personalidade jurídica para 

a prossecução de finalidades que correspondem a prestações típicas de 

contratos públicos e de concessões. Este conceito é o seguido pelo Livro Verde 

das Parcerias Público-Privadas lançado pela Comissão em 2004, com o objetivo 

de refletir sobre a necessidade de uma revisão da regulamentação Europeia 

aplicável a contratos que configurem PPP.   10

"
Não vamos deter-nos sobre as definições de PPP que nos são dadas pelo 

doutrina, não obstante a sua imprescindibilidade para a compreensão da 

natureza jurídica destes modelos contratuais, limitando a análise aquelas que 

!  Pedro Siza Vieira, O Código dos Contratos Públicos e as Parcerias Público-Privadas” in 8

Estudos de Contratação Pública - I, Centro de Estudos de Direito Público e Regulação, 
Coimbra Editora, 2008, a pág. 484.

!  Cfr. Pedro Siza Vieira, obra citada, a pág. 485.9

!  Cfr. Livro Verde Sobre as Parcerias Público-Privadas e o Direito Comunitário em Matéria de 10

Contratos Públicos e Concessões, em 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/pt/com/2004/com2004_0327pt01.pdf  
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são as caraterísticas essenciais das PPP, tal como  são apresentadas nos 

diplomas legais   que as regulam. 11

"
O Decreto-Lei n.º 111/2012, de 23 de Maio, no n.º1 do artigo 2º define, para 

efeitos de aplicação do regime jurídico que estabelece, parceria público-

privada como sendo o contrato ou a união de contratos por via dos quais 

entidades privadas, designadas por parceiros privados, se obrigam, de forma 

duradoura, perante um parceiro público, a assegurar, mediante 

contrapartida, o desenvolvimento de uma atividade tendente à satisfação de 

uma necessidade coletiva, em que a responsabilidade pelo investimento, 

financiamento, exploração, e riscos associados, incumbem, no todo ou em 

parte, ao parceiro privado. 

  

As PPP caraterizaram-se: (i)  quanto aos parceiros, do setor público e do setor 

privado; (ii) quanto ao tempo ou duração; (iii) quanto ao seu valor (custo); 

(iv) quanto ao tipo de relação contratual; (v) quanto à distribuição do risco; e 

(vi) quanto aos fins. 

""
3.1. Quanto aos parceiros "
A PPP pressupõe a existência de uma relação de colaboração entre o parceiro 

público e o parceiro privado. Nesta relação o parceiro público identifica a 

necessidade pública a satisfazer e estabelece qual o nível de serviço 

necessário para, cabalmente, satisfazer essa necessidade. O que o parceiro 

público tem de fazer é definir claramente qual o serviço ou bem que pretende 

obter, por que período de tempo e com que qualidade. O parceiro público 

prossegue o interesse público já não através da propriedade e operação direta 

!  O primeiro diploma legal a regular as PPP foi o Decreto-Lei n.º 86/2003 de 20 de Abril, 11

alterado pelo Decreto-Lei n.º 141/2006 de 27 de Julho. O Código dos Contratos Públicos, de 
2008, vem incluir, no âmbito da contratação pública, referências às PPP. Com a entrada em 
vigor do CCP a doutrina colocou a questão de saber se o CCP revogou o Decreto-Lei n.º 
86/2003. A favor da tese da revogação temos Pedro Siza Vieira (cfr. obra citada, pág.482), já 
Nazaré da Costa Cabral defende que cada um dos diplomas tem a sua vocação pelo que 
devem ser conjugados (cfr. Nazaré da Costa Cabral, As Parcerias Público-Privadas, Cadernos 
IDEFF, n.º 9, Almedina 2009, pag. 148). A recente publicação do Decreto-Lei n.º 111/2012, de 
23 de Maio, que revoga o Decreto-Lei 86/2003, põe termo a esta discussão, optando 
expressamente pela conjugação dos dois diplomas legais.
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de ativos, mas como adquirente de serviços ao setor privado. A título de 

exemplo, temos o caso em que, identificada a necessidade de, numa 

determinada região, haver um hospital, o parceiro público define o número de 

camas de internamento, a tipologia das salas de operação e outras 

especificações de serviços necessários e lança um concurso para uma parceria 

público-privada.  

"
O parceiro privado terá a responsabilidade pela conceção, construção, 

disponibilização e gestão do hospital de modo a assegurar que aquele nível de 

serviços exigido pelo parceiro público é assegurado.  

"
O parceiro público pretende que este bem lhe seja disponibilizado dentro do 

prazo estabelecido, nas condições de serviço e pelo período de tempo 

acordados e, para isso, paga ao longo do tempo um valor a determinar nos 

termos contratuais. 

"
O parceiro privado tem a expetativa de vir a obter a remuneração adequada 

pelo investimento realizado e pelos riscos assumidos, ou seja, para o parceiro 

privado a parceria tem de ser atrativa em termos de resultados financeiros, 

isto é, retorno do investimento e lucro.  

"
Os parceiros privados são as empresas privadas dos mais diversos ramos de 

atividade, incluindo, com especial relevância, as empresas do setor 

financeiro, bancos e seguradoras, que financiam estes projetos. 

"
A lei equipara a parceiros privados todos aqueles que, numa parceria, não 

sejam o parceiro público, podem ser uma empresa pública, uma cooperativa 

ou uma instituição privada sem fins lucrativos.    12

"
Os parceiros públicos são, nos termos da lei o Estado, as entidades públicas 

estaduais, os fundos e serviços autónomos e entidades públicas 

!  Cfr. nº 3 do artigo 2º Decreto-Lei n.º 111/2012, 23 de Maio.12
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empresariais  , bem como outras entidades constituídas por estas com vista à 13

satisfação de necessidades de interesse geral. 

"
Desta definição concluímos que nem todas as entidades públicas estão 

habilitadas a contratar parcerias público-privadas tal como definidas neste 

diploma legal. Fora deste elenco estão as entidades públicas autárquicas, o 

que significa dizer que, à partida, parece  estar vedado às autarquias locais, 

designadamente às Câmaras Municipais, a possibilidade de contratarem ao 

abrigo do regime jurídico das parcerias público-privadas.   14

""
3.2. Quanto ao tempo "
A duração longa da relação contratual entre os parceiros é uma caraterística 

essencial da PPP. A duração da parceria está intimamente relacionada com a 

complexidade do projeto - que, em regra envolve a conceção, construção e 

exploração - com o nível de investimento exigido e o tempo que é necessário 

para que se verifique uma efetiva transferência de riscos para o parceiro 

privado, que gere o projeto numa perspetiva de longo prazo. 

"
Como refere Maria Eduarda Azevedo 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 investidos.   15

!  Cfr. Decreto-Lei n.º 111/2012, 23 de Maio, artigo 2º, n.º2 alíneas a) a d).13

!  Esta matéria não é objeto deste trabalho, contudo sempre importa colocar a questão de 14

saber se, estando as Câmaras Municipais fora do elenco dos parceiros públicos do n.º 2 do 
artigo 2º, não poderão, contudo, contratar parcerias público-privadas desde que estas se 
encontrem fora do âmbito de aplicação do Decreto-Lei n.º 111/2012. Coloca-se, assim, a 
questão de saber se as Câmaras Municipais estão, ou não, habilitadas a contratar parcerias 
desde que as mesmas se cinjam aos limites da alínea a) do n.º 5º do artigo 2º, ou seja, 
parcerias que envolvam, cumulativamente, em termos previsionais, para a duração de toda a 
parceria, um encargo bruto para o setor público inferior a 10 milhões de euros e um 
investimento inferior a 25 milhões de euros (…). 

!  Obra citada pág. 277.15
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"
3.3. Quanto ao valor (custo)  "
A parceria público-privada pressupõe que a atividade a desenvolver tenha um 

custo ou valor elevado, ou seja, que ao longo de toda a parceria seja 

realizado um investimento significativo por parte do parceiro privado e que, 

do lado do parceiro público, se verifique um encargo financeiro efetivo. Para 

estarmos perante uma parceria público-privada, nos termos do diploma legal 

em análise, temos que estar perante um contrato em que, cumulativamente, 

em termos previsionais, para a duração de toda a parceria o encargo bruto 

para o setor público seja igual ou superior a 10 milhões de euros e o 

investimento seja igual ou superior a 25 milhões de euros. Estes valores são 

calculados a valores atualizados para o momento anterior à decisão de 

lançamento da parceria, de acordo com as taxas de atualização fixadas pelo 

Ministro das Finanças para efeitos de avaliação deste tipo de projetos. 

"
"
3.4. Quanto ao tipo de relação contratual "
O Decreto-Lei n.º 111/2012, 23 de Maio, à semelhança do diploma legal 

anterior, regula as  PPP contratuais optando por elencar os tipos contratuais 

clássicos que, isoladamente ou em conjunto, podem consubstanciar parcerias 

público-privadas, desde que obedeçam a um conjunto de princípios e regras 

fundamentais.  

"
As figuras contratuais indicadas são as seguintes: 

- o contrato de concessão ou de sub-concessão de obras públicas: o contrato 

pelo qual o co-contratante se obriga à execução ou à concepção e execução 

de obras públicas, adquirindo em contrapartida o direito de proceder, 

durante um determinado período, à respetiva exploração, e , se assim 

estipulado, o direito ao pagamento de um preço. (Artigo 407º, n.º 1 CCP); 

- o contrato de concessão ou sub-concessão de serviço público: o contrato 

pelo qual o co-contratante se obriga a gerir, em nome próprio e sobre a sua 

responsabilidade, uma atividade de serviço público, durante um 
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determinado período, sendo remunerado pelos resultados financeiros dessa 

gestão ou, diretamente, pelo contraente público. (Artigo 407, n.º 2 CCP); 

- o contrato de fornecimento contínuo: o contrato pelo qual o contratante se 

obriga, durante um determinado período de tempo, a fazer entregas 

regulares de bens, destinados ao funcionamento dos serviços, tendo direito 

ao pagamento de um preço; 

- o contrato de prestação de serviços: o contrato pelo qual o contratante se 

obriga a prestar à entidade pública certos serviços, mediante uma 

retribuição; 

- o contrato de gestão: o contrato pelo qual o contratante assume a 

exploração de um determinado serviço público, mantendo e gerindo um 

equipamento sem que tenha de suportar os encargos de instalação do 

serviço; nem o risco financeiro da operação; 

- o contrato de colaboração: o contrato pelo qual o contratante assume a 

gestão de um estabelecimento ou de uma infraestrutura já existente, 

pertencente a outra entidade que não o contratante público. 

"
Relativamente às PPP contratuais é nosso entendimento que os tipos 

contratuais elencados no diploma legal é taxativo, não se admitindo outras 

formas contratuais para o estabelecimento deste tipo de PPP. A expressão 

“entre outros”, do dispositivo legal, deve entender-se como uma referência a 

outras formas de relações de colaboração entre entes públicos e entes 

privados que sendo, igualmente, PPP, não são contratuais. Ou seja, esta 

expressão visa acautelar a existência de outras formas de PPP como sejam as 

PPP institucionais. 

"
"
3.5. Quanto à distribuição do risco "
Nas PPP a transferência de risco para o parceiro privado é um elemento 

essencial, que resulta da próprio definição da parceria. O parceiro privado 

assume a responsabilidade, no todo ou em parte, pelo investimento, 
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financiamento, exploração e riscos associados. A distribuição do risco, a sua 

avaliação e alocação são componentes essenciais de qualquer PPP. 

"
Quanto à distribuição do risco a regra é de estes devem ser repartidos entre 

as partes de acordo com a respetiva capacidade de os gerir, contudo tem de 

se verificar uma efetiva transferência de risco para o parceiro privado. A lei 

determina a obrigatoriedade de inclusão de uma matriz de riscos em anexo 

aos contratos de PPP.    16

"
"
3.6. Quanto aos fins: eficiência "
O recurso às PPP só faz sentido quando, por contraposição aos modos de 

contratação tradicionais, a PPP apresenta vantagens de economia de recursos 

e de melhoria qualitativa e quantitativa do serviço. Daí que sejam estas as 

finalidades essenciais da PPP: (i) economia e acréscimo de eficiência da 

afetação de recursos públicos; (ii) melhoria qualitativa e quantitativa do 

serviço, induzida por formas de controlo eficazes que permitam a sua 

avaliação permanente por parte do parceiro público e dos potenciais 

utentes.   17

"
A prossecução desta dupla finalidade é um pressuposto essencial para o 

lançamento e adjudicação da PPP.   18

"
Assim, uma PPP só deverá ser promovida quando se demonstra que a 

prossecução de uma determinada necessidade coletiva será mais bem 

conseguida pelos privados do que pelo Estado. O parceiro público está, desta 

forma, legalmente vinculado a demonstrar que a PPP reúne condições para 

assegurar a eficiência global do serviço. Assim, o princípio da eficiência, 

!  Cfr. artigo 7º, n.º2 do Decreto-Lei n.º 111/2012, 23 de Maio.16

!  Cfr. artigo 4º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 111/2012, 23 de Maio.17

!  Cfr. artigo 6º, n.º 1, alínea a) do Decreto-Lei n.º 111/2012, 23 de Maio.18
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inseparável da prossecução do interesse público, assume grande relevância no 

seio das PPP, já que constitui o seu fundamento e o seu primeiro limite.  

"
"
4. Modificação das PPP "
As PPP visam a criação de uma relação jurídica duradoura entre o parceiro 

público e o parceiro privado com vista à satisfação de uma necessidade 

coletiva. Ora, em contratos de longa duração, como é o caso, é natural que 

ocorram factos susceptíveis de determinar a necessidade de modificar os 

contratos. 

"
As circunstâncias, em que as partes fundaram a decisão de contratar podem 

alterar-se, por diversos motivos, ao longo da vida da parceria, justificando a 

modificação objetiva do contrato.  

"
Na parte geral do regime substantivo dos contratos administrativos, aplicáveis 

às PPP nos termos do artigo 280 do CCP, encontramos as normas relativas à 

alteração das circunstâncias, com aplicabilidade nos contratos 

administrativos, incluindo nos contratos administrativos sob a forma de PPP. 

Falamos dos artigos 312.º al. a); 313.º nº 3; 314.º nº1 al. a); 332.º nº1 al. c) e 

por fim 335.º. Da conjugação do disposto no 312.º al. a) com o 332.º nº1 al. a) 

o contrato administrativo pode ser modificado ou extinto, por resolução, 

quando as circunstâncias em que as partes fundaram a sua vontade de 

contratar tiverem sofrido uma alteração anormal e imprevisível, desde que a 

exigências das obrigações assumidas afete gravemente os princípios da boa-fé 

e não esteja coberta pelos riscos do próprio contrato.  

"
A outra circunstância que pode motivar a modificação do contrato são as 

razões de interesse público, sendo que, neste caso, é o contratante público 

que impõe a modificação unilateralmente por ato administrativo, através do 

poder de conformação da relação contratual previsto no artigo 302.º, alínea 

c) do CCP. 
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"
Em qualquer dos casos, a modificação dos contratos está sujeita aos limites 

do artigo 313º do CCP., que se prendem, por um lado, com a intangibilidade 

do objeto do contrato e, por outro, com a garantia do respeito pelo princípio 

da concorrência.  

"
Como refere Alexandra Leitão  , a (…) limitação imposta pelo princípio da 19

concorrência é densificada, no n.º 2 do artigo 313.º do CCP, da seguinte 

forma: “a modificação só é permitida se for objetivamente demonstrável que 

a ordenação das propostas não seria alterada se o caderno de encargos 

contivesse essa modificação”. Contudo, esta restrição conhece um 

aligeiramento no caso dos contratos de natureza duradoura, “desde que o 

decurso do tempo o justifique”. 

"
O regime atenuado para os contratos de longa duração – que traduz outro 

importante reflexo da relevância do tempo nas relações contratuais – 

justifica-se, quer porque um contrato duradouro está mais sujeito a 

alterações supervenientes das circunstâncias, quer porque não faz sentido 

exigir que o contrato fique eternamente “preso” aos termos do procedimento 

pré-contratual. O próprio decurso do tempo torna essa exigência 

desajustada. 

"
Uma das consequências da modificação do contrato, quer por alterações das 

circunstâncias (artigo 314º, n.º 1, alínea a) do CCP), quer por razões de 

interesse público (artigo 314º, n.º 1 alínea b) do CCP) é a que resulta para o 

contraente público na obrigação da reposição do equilíbrio financeiro. 

"
No caso das PPP há, ainda, circunstâncias previstas contratualmente cuja 

ocorrência pode determinar a reposição do equilíbrio financeiro do contrato. 

As matérias relativas às modificações das PPP susceptíveis de determinar a 

reposição do equilíbrio financeiro são especialmente sensíveis uma vez que se 

!  Alexandra Leitão, O Tempo e a Alteração das Circunstâncias Contratuais,⃰ in http://19

www.icjp.pt/sites/default/files/media/o_tempo_e_a_alt._das_circ._contratuais-2.pdf 
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traduzem, em regra, num agravamento, para o parceiro público, do seu 

esforço financeiro com consequências diretas na eficiência da parceria. Na 

verdade, os objetivos de eficiência e controlo orçamental estendem-se às 

fases de gestão e de modificação da PPP, daí que, quer o CCP (cfr. artigos 339º 

e 340º), quer o diploma legal que regula as PPP contenham regras que 

impõem um conjunto de deveres ao contraente público sempre que no 

horizonte da execução de um contrato de PPP se tomar conhecimento ou se 

configurarem situações susceptíveis de gerarem encargos adicionais para o 

parceiro público ou para o Estado.  

"
Assim, por um lado, o parceiro público que pretenda proferir uma 

determinação unilateral suscetível de fundamentar um pedido de reposição 

do equilíbrio financeiro  

do contrato, tem de estimar previamente os efeitos financeiros decorrentes 

dessa determinação e verificar a correspondente comportabilidade 

orçamental (cfr. o n.º 1 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 111/2012, 23 de 

Maio). 

"
Por outro lado, prevê-se que, sempre que seja necessário renegociar 

alterações aos contratos de PPP se constituía uma comissão de negociação. 

Quando se verifiquem factos susceptíveis de fundamentar a distribuição de 

benefícios, a reposição do equilíbrio financeiro ou a renegociação do 

contrato, essa comissão de negociação deve demonstrar a comportabilidade 

orçamental das soluções preconizadas e quantificar, de forma discriminada, os 

encargos para o sector público. Esta comissão de negociação deverá ainda 

proceder à estimativa do impacte potencial da eventual alteração da matriz 

de riscos ou de novos riscos afetos ao sector público (cfr. alínea d) do n.º 3 do 

artigo 22.º). 

"
"
"
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"
5. Renegociação das PPP rodoviárias "
Como já referimos. no âmbito do Memorando de Entendimento sobre as 

Condicionalidades de Política Económica, celebrado com a Comissão Europeia, 

o Banco Central Europeu e o Fundo Monetário Internacional, o Governo 

Português assumiu o compromisso de renegociar as PPP do sector rodoviário, 

com o objetivo de alcançar um impacto orçamental significativo, assegurando 

uma redução sustentada dos encargos públicos e a viabilização financeira do 

sector. 

"
Esse processo de renegociação já se iniciou tendo sido constituídas comissões 

de negociação que, para cada concessão, negociaram (ou estão a negociar), 

em nome do Estado, com os parceiros privados (concedentes) as alterações 

aos contratos de PPP com o objetivo de alcançar o desiderato de redução dos 

encargos públicos, sobretudo numa época de crise. Sabemos, pela 

comunicação social, que foi já possível estabelecer com alguns dos 

concessionários pré-acordos de modificação dos respetivos contratos de PPP. 

Os documentos relativos a estes pré-acordos não foram, ainda, objeto de 

divulgação pública, sabendo-se, também, que as soluções propostas ainda não 

receberam o apoio, ou autorização por parte dos bancos que financiam estes 

projetos, máxime do Banco de Investimento Europeu (BEI), um dos principais 

financiadores do programa de PPP rodoviárias portuguesas.  

"
Há, contudo uma informação relevante que nos é prestada pelo Unidade 

Técnica de Acompanhamento de Projetos (UTAP) no seu Boletim Trimestral  , 20

ao estabelecer os critérios a seguir no âmbito dos processos de renegociação 

das parcerias no setor rodoviário.   

"
As linhas estratégicas para a reforma dos contratos e consequente redução 

dos encargos públicos a estes associados são as seguintes:  

!  Boletim Trimestral PPP - 2º Trimestre 2013 in  20

http://www.utap.pt/Publicacoes_utap/Boletim_PPP_2T2013_UTAP_vf.pdf
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"
a) Redução das TIR acionistas previstas em Caso Base para níveis compatíveis 

com a tipologia de riscos assumidos pelas Concessionárias.  

"
b) Redução dos custos operacionais das concessionárias, em sintonia com a 

adequação dos níveis de serviço exigíveis com os standards e práticas 

europeias;  

"
c) Eliminação, em cada Caso Base, dos custos associados às grandes 

reparações relacionadas com repavimentação, até agora pagos 

antecipadamente pelo Concedente, com base numa mera previsão de 

ocorrência. Futuramente, estes encargos apenas serão suportados pelo 

parceiro público se, e quando, vier efetivamente a ser necessária a realização 

de uma grande reparação, com base em critérios técnicos acordados com cada 

concessionária; e  

"
d) Dedução dos saldos de contas de reserva das concessionárias afetas a 

grandes reparações, aos pagamentos a efetuar pelo Concedente e supressão 

de reforços futuros destas contas.   21

"
Ainda que não seja possível, sem uma análise concreta de cada um dos 

contratos de concessão em renegociação, avaliar o impacto de cada uma 

destas medidas, podemos, desde já identificar os seguintes aspetos: 

"
- O valor da TIR (taxa interna de rentabilidade) acionista prevista no Caso 

Base reflete a expectativa de retorno financeiro do acionista, tendo em conta 

o investimento realizado e o risco assumido. Conseguir ganhos ao nível da 

redução da TIR só será possível, sem desvirtuar o equilíbrio financeiro 

refletido no Caso Base, se, em conjunto ou separadamente, diminuir o 

investimento e, ou o risco para o acionista. Ou seja, a poupança que se 

poderá obter por esta via poderá estar a perder-se por via do desequilíbrio na 

matriz de riscos do projeto, assumindo o Estado mais riscos, ou por via da 

!  Boletim Trimestral PPP – 2º Trimestre 2013, pág. 721
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diminuição do investimento, comprometendo o nível de serviço prestado. 

Importa, pois, ponderar todos estes fatores numa lógica de value for money; 

"
- Os custos operacionais são aqueles que decorrem da exploração e 

manutenção da infraestrutura (autoestrada). Estes custos estão, portanto, 

intimamente relacionados com os níveis de prestação do serviço, ou seja, com 

a qualidade do serviço. Nesta área, em especial, entendemos ser possível 

introduzir poupanças, desde logo, através de uma melhor gestão e da 

introdução de inovações, desde que respeitando aqueles que são os standards 

europeus em matéria de segurança, qualidade da via e do serviço prestado; 

"
- A eliminação de cada Caso Base dos custos associados às grandes reparações 

implica uma clara transferência do risco de realização destas obras para o 

Estado. No curto prazo podemos ter aqui uma poupança e, provavelmente, 

uma poupança significativa, mas com custos a médio prazo uma vez que se 

corre o risco de, não sendo realizadas essas grandes obras de repavimentação, 

o Estado receber, no fim da concessão, uma infraestrutura a necessitar de 

elevados investimentos. Ora, uma das razões que justifica o recurso às PPP é 

precisamente o de termos, ao longo de todo o ciclo de vida do projeto, níveis 

de eficiência e de serviço estáveis, segundo padrões de qualidade definidos no 

contrato. A transferência, sem mais, do risco inerente à realização de grandes 

obras de repavimentação para o Estado deve ser avaliado à luz do princípio do 

value for money.  

"
- Com a eliminação dos custos associados às grandes reparações de cada Caso 

Base, os saldos das contas de reservas das concessionárias, afetas a essas 

grandes reparações, prevê-se que sejam deduzidas aos pagamentos a efetuar 

pelo Estado (Concedente) e que se suprimamos reforços futuros dessas contas. 

Esta medida é uma consequência lógica da anterior, contudo, neste caso 

parece-nos que poderá estar em causa a gestão do risco de crédito pelo que 

os bancos e entidades financiadoras terão uma palavra a dizer.  

"
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Em suma, as linhas estratégicas de reforma dos contratos de PPP rodoviárias, 

que são propostas pela Unidade Técnica de Acompanhamento de Projetos, 

implicam uma clara alteração da matriz de alocação dos riscos com reflexos 

ao nível daquilo que foi a configuração do equilíbrio inicial do contrato, numa 

lógica de otimização dos recursos tendo em conta a vida útil da infraestrutura 

e a qualidade dos serviços a disponibilizar aos utentes. 

"
6. O Tribunal de Contas "
Antes de serem definitivamente aprovadas as modificações às PPP rodoviárias 

em consequência dos processos de renegociação em curso, deverá suscitar-se 

a fiscalização prévia do Tribunal de Contas. 

"
A fiscalização do Tribunal de Contas é realizada anteriormente à prática do 

ato que deve ser seu objeto, tal como prevê o artigo 44º n.º1 da Lei de 

Organização e Processo do Tribunal de Contas. Tal fiscalização incide, entre 

outros aspetos consagrados no artigo 46º daquele diploma legal, sobre os atos 

ou contratos que formalizem modificações objetivas dos contratos visados e 

que impliquem um agravamento dos respetivos encargos financeiros ou 

responsabilidades financeiras, isto nos termos da alínea d) do n.º1. Em face 

deste dispositivo legal poderá haver a tentação de pensar que nestes 

processos de renegociação das PPP rodoviárias não há agravamento dos 

encargos financeiros para o Estado, antes pelo contrário, pelo que estariam 

estes contratos isentos de visto prévio do Tribunal de Contas.  

"
Em nossa opinião, a modificação dos contratos PPP rodoviários implica uma 

alteração na matriz de risco, ou seja, altera aquele que foi o equilíbrio inicial 

do contrato numa lógica de otimização dos recursos tendo em conta a vida 

útil da infraestrutura e a qualidade dos serviços a disponibilizar aos utentes. 

Uma alteração deste tipo de contratos que interfira com a configuração da 

matriz de riscos inicial e com a alocação de riscos a cada um dos parceiros, 

público e privado, é suscetível de gerar agravamento dos encargos financeiros 
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para o Estado, por via da assunção de riscos que, no contrato modificado, não 

tinha. 

"
7. Conclusões "
-  A adoção do modelo das PPP só é possível porque, ao longo da década de 

80, se processa uma mudança do paradigma do Estado de Bem-Estar Social, 

fortemente interventor na economia e detentor de monopólios, para um novo 

paradigma em que o Estado reduz a sua intervenção direta, reservando para si 

a definição dos quadros e regras em obediência às quais se desenvolve a 

economia.   O Estado “mínimo” e regulador. 22

"
- As PPP caraterizaram-se: (i) quanto aos parceiros, do setor público e do 

setor privado; (ii) quanto ao tempo ou duração; (iii) quanto ao seu valor 

(custo); (iv) quanto ao tipo de relação contratual; (v) quanto à distribuição do 

risco; e (vi) quanto aos fins. 

"
- As PPP visam a criação de uma relação jurídica duradoura entre o parceiro 

público e o parceiro privado com vista à satisfação de uma necessidade 

coletiva. Ora, em contratos de longa duração, como é o caso, é natural que 

ocorram factos susceptíveis de determinar a necessidade da sua modificação.  

"
- As linhas estratégicas de reforma dos contratos de PPP rodoviárias, que são 

propostas pela Unidade Técnica de Acompanhamento de Projetos, implicam 

uma clara alteração da matriz de alocação dos riscos com reflexos ao nível 

daquilo que foi a configuração do equilíbrio inicial do contrato, numa lógica 

de otimização dos recursos, tendo em conta a vida útil da infraestrutura e a 

qualidade dos serviços a disponibilizar aos utentes. 

"

!  Sobre este assunto seguimos de perto Maria Eduarda Azevedo, “As Parcerias Público-22

Privadas Instrumento de uma Nova Governação Pública.” Tese de Doutoramento em Direito, 
2008, pág. 71 a 78 e 83 a 86. 
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- Antes de serem definitivamente aprovadas as modificações às PPP 

rodoviárias, em consequência dos processos de renegociação em curso, 

deverá suscitar-se a fiscalização prévia do Tribunal de Contas. 

"
"
"
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