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Art.º 1.º, nº 2 

O regime da contratação pública 
estabelecido na parte II do presente 
Código é aplicável à formação dos 
contratos públicos, entendendo-se 
por tal todos aqueles que, 
independentemente da sua 
designação e natureza, sejam 
celebrados pelas entidades 
adjudicantes referidas no presente 
Código.  

Art.º 6.º, nº 1 

a) Empreitada de obras públicas;  

b) Concessão de obras públicas;  

c) Concessão de serviços públicos;  

d) Locação ou aquisição de bens móveis;  

e) Aquisição de serviços.  

O âmbito do Código dos Contratos Públicos 
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Questões básicas da génese do CCP 

1. Procurou harmonizar o que na génese e no tipo de objeto a contratar é 
profundamente diferente 

2. Definiu conceitos abstratos que permitem diferentes interpretações 
(Entidades sujeitas à aplicação do CCP) 

3. Definiu conceitos semânticos que não correspondem à realidade que está 
na génese dos contratos de empreitada  

      (O projeto passou a ser uma cláusula da solução de obra) 

4. Definiu conceitos que deturpam o anterior conceito  
         (Definiu como ajuste direto o concurso limitado) 

5. Originou diferentes pólos de interpretação que passaram a dificultar o 
trabalho dos intervenientes  

       (Reclamação de erros e omissões do projeto).   
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Questões básicas da génese do CCP 

1. Durante a preparação do CCP e após a sua publicação os diferentes 
intervenientes no processo de contratação manifestaram a sua 
oposição ao modelo e às disposições, mas sem abertura do poder 
político e dos autores do CCP; 

2. O CCP foi publicado contra a vontade de quem contrata e de quem é 
contratado; 

3. As Recomendações do Tribunal de Contas relativas à gestão de 
empreendimentos de obras públicas (Auditoria de 2009) identifica um 
conjunto importante de questões que não foram tidas em conta nas 
posteriores alterações do CCP. 
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Como consequência 

Foi necessário ensinar a todos os intervenientes os novos conceitos, 
designações e procedimentos do CCP, devendo esquecer o que sabiam 
e como consequência:  

 

1. Montou-se o negócio dos cursos de formação para aplicação do 
CCP; 

2. Quem concebeu o CCP passou a ser o espírito da Lei, passando a ter 
uma vantagem competitiva na formação e na emissão de pareceres.  
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Decorridos apenas 8 anos o CCP já conta com 8 alterações   

• Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro; 

• Decreto-Lei n.º 223/2009, de 11 de setembro; 

• Decreto-Lei n.º 278/2009, de 2 de outubro; 

• Lei n.º 3/2010, de 27 de abril; 

• Decreto-Lei n.º 131/2010, de 14 de dezembro; 

• Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro: 

• Decreto-Lei n.º 149/2012, de 12 de julho; 

• Decreto-Lei nº 214-G/2015, de 21 de outubro. 
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A Contratação de Obras Públicas  

A especificidade da contratação de obras públicas sempre justificou o 
seu tratamento de forma autónoma, tendo em conta que: 
1. Na génese da construção de uma obra está um projeto, da 

responsabilidade dos seus autores e assumido pelo dono de obra 
como definidor do objecto e do lado da construção as empresas do 
setor; 

2. Para este tipo de contratação foi criado em 1969 o Regime Jurídico 
de Empreitadas de Obras Públicas que apenas foi revogado por 3 
novos regimes, sem roturas, em 39 anos, o que permitiu consolidar o 
saber com base na experiência e definir sucessivas melhores práticas; 

 
Promover um novo regime à revelia dos principais intervenientes não é 
compreensível, a não ser por razões que a razão desconhece. 
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Regime Jurídico de Empreitadas de Obras Públicas 
Decreto-Lei nº 59/99, de 2 de Março 

• Decreto - Lei nº 48.871, de 19 de Fevereiro de 1969 

• Decreto - Lei nº 235/86, de 18 de Agosto 

• Decreto - Lei nº 405/93, de 10 de Dezembro 

• Decreto – Lei nº 59/99, de 2 de Março 

 

Em 39 anos foram produzidos 3 diplomas de alterações, mantendo a 
mesma base, conceitos e designações, numa melhoria de adaptação a 
evolução do sector e da transposição das Directivas Comunitárias. 
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Alterações mais significativas do  

Código dos Contratos Públicos relativamente ao  

DL nº 59/99, de 2 de Março, no que se refere à  

contratação de empreitadas  
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Art.º 14. º Reclamações quanto a erros e omissões do projecto 

1 - No prazo de 66 dias, … o empreiteiro poderá reclamar:   

a) Contra erros ou omissões do projecto, relativos à natureza ou volume 
dos trabalhos, por se verificarem diferenças entre as condições locais 
existentes e as previstas ou entre os dados em que o projecto se baseia e 
a realidade;   

b) Contra erros de cálculo, erros materiais e outros erros ou omissões das 
folhas de medições discriminadas e referenciadas e respectivos mapas - 
resumo de quantidades de trabalhos, por se verificarem divergências 
entre estas e o que resulta das restantes peças do projecto. 

Decreto-Lei nº 59/99, de 2 de Março 
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Código dos Contratos Públicos  
Art.º  61.º - Erros e omissões do caderno de encargos 

Nova redação do Decreto-Lei n.º 149/2012, de 12 de julho  

1 - Para os efeitos do disposto no presente Código, são erros e omissões do 

       caderno de encargos (não é do projecto??) : 

   a) Os que digam respeito a:  

       i) Aspetos ou dados que se revelem desconformes com a realidade;  

       ii) Espécie ou quantidade de prestações estritamente necessárias à integral 

           execução do objeto do contrato a celebrar; ou  

       iii) Condições técnicas de execução do objeto do contrato a celebrar que o  

            interessado não considere exequíveis;  

   b) Erros e omissões do projeto de execução que não se incluam na alínea 

       anterior.  
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Código dos Contratos Públicos 
Art.º  61.º  - Erros e omissões do caderno de encargos  

Nova redação do Decreto-Lei n.º 149/2012, de 12 de julho  

2 - Até ao termo do quinto sexto do prazo fixado para a apresentação das 

 propostas, os interessados devem apresentar ao órgão competente para a 

 decisão de contratar uma lista na qual identifiquem, expressa e  

inequivocamente, os erros e as omissões do caderno de encargos  

detetados, com exceção dos referidos na alínea b) do número anterior  
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Código dos Contratos Públicos 
Art.º  376.º  - Obrigação de execução de trabalhos de suprimento de erros e omissões  

(Redação do Decreto-Lei n.º 149/2012, de 12 de julho)  

3 - Só pode ser ordenada ao empreiteiro a execução de trabalhos de 
suprimento de erros e omissões quando o somatório do preço atribuído a 
tais trabalhos com o preço de anteriores trabalhos da mesma natureza não 
exceder 5 % do preço contratual.  

4 - O limite previsto no número anterior é elevado para 10 % quando a 
execução dos trabalhos não implique uma modificação substancial do 
contrato e estejam em causa obras cuja execução seja afetada por 
condicionalismos naturais com especiais características de imprevisibilidade, 
nomeadamente as obras marítimo-portuárias e as obras complexas do ponto 
de vista geotécnico, em especial a construção de túneis, bem como as obras 
de reabilitação ou restauro de bens imóveis.  
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Código dos Contratos Públicos 
Artigo 378.º - Responsabilidade pelos erros e omissões  

1 - O dono da obra é responsável pelos trabalhos de suprimento de erros e 
omissões resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou 
disponibilizados ao empreiteiro, designadamente os elementos da solução 
da obra (não é do projeto!!).  
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Código dos Contratos públicos 
Art.º  378.º - Responsabilidade pelos erros e omissões 

(Redação do Decreto-Lei n.º 149/2012, de 12 de julho)  

  

6 - Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, caso os erros ou 
omissões decorram do incumprimento de obrigações de conceção assumidas 
por terceiros perante o dono da obra:  

a) Deve o dono da obra exercer obrigatoriamente o direito que lhe assista de 

      ser indemnizado por parte destes terceiros;  

b)  Fica o empreiteiro sub-rogado no direito de indemnização que assista ao 

      dono da obra perante esses terceiros até ao limite do montante que deva 

      ser por si suportado em virtude do disposto nos n.ºs 3 a 5.  

Terceiros = Projetistas ??? 
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7 - No caso previsto no número anterior, a responsabilidade dos terceiros 
perante o dono da obra ou o empreiteiro, quando fundada em título 
contratual, é limitada ao triplo dos honorários a que tenham direito ao abrigo 
do respetivo contrato, salvo se a responsabilidade em causa tiver resultado de 
dolo ou de negligência grosseira no cumprimento das suas obrigações.  

Código dos Contratos públicos 
Art.º  378.º - Responsabilidade pelos erros e omissões 

(Redação do Decreto-Lei n.º 149/2012, de 12 de julho)  
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CCP  
Art.º 370.º  -Trabalhos a mais  

1 - São trabalhos a mais aqueles cuja espécie 
ou quantidade não esteja prevista no contrato 
e que:  

a) Se tenham tornado necessários à execução 
da mesma obra na sequência de uma 
circunstância imprevista; e  

b) Não possam ser técnica ou 
economicamente separáveis do objeto do 
contrato sem inconvenientes graves para o 
dono da obra ou, embora separáveis, sejam 
estritamente necessários à conclusão da obra.  

1 - Consideram-se trabalhos a mais aqueles 
cuja espécie ou quantidade não hajam sido 
previstos ou incluídos no contrato, no 
projecto, se destinem à realização da 
mesma empreitada e se tenham tornado 
necessários na sequência de uma 
circunstância imprevista, desde que se 
verifique qualquer das seguintes condições: 

a) Quando esses trabalhos não possam ser 
técnica ou economicamente separados do 
contrato, sem inconveniente grave para o 
dono da obra;  

b) Quando esses trabalhos, ainda que 
separáveis da execução do contrato, sejam 
estritamente necessários ao seu 
acabamento.  

 

DL 59/99  
Art.º 26.º -Trabalhos a mais  
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Código dos Contratos Públicos 
Art.º 370.º  - Trabalhos a mais  

2 - Não pode ser ordenada a execução de trabalhos a mais quando:  

      c) O preço atribuído aos trabalhos a mais, incluindo o de anteriores  

           trabalhos a mais, ultrapasse 40 % do preço contratual.  

4 - Não são considerados trabalhos a mais aqueles que sejam necessários ao 
suprimento de erros ou omissões, independentemente da parte responsável 
pelos mesmos.  
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Perante o quadro legal, qual é o entendimento do  
Tribunal de Contas ? 

O Tribunal de Contas tem entendido que “circunstância 
imprevista” é aquela circunstância que “um decisor normal, 
colocado na posição do real decisor, não podia nem devia ter 
previsto”, donde decorre que apenas poderão ser considerados 
trabalhos a mais aqueles cuja necessidade fosse impossível de 
prever aquando do lançamento do concurso. 

Não pode fazer-se dos “trabalhos a mais” um instrumento de 
utilização sistemática e sem outro condicionamento que não o 
simples limite qualitativo…”.  
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A Interpretação do Tribunal de Contas 
 

O recurso indevido à figura dos “trabalhos a mais” consubstanciar 
uma distorção da concorrência, violando os princípios da 
contratação pública. 
 
Pelo que a correcção de deficiências do projecto inicial (não 
abrangidas pelo regime dos erros e omissões previsto no art.º 14.º 
n.º 1 do DL 59/99) e consequente introdução de melhorias 
(funcionais, estéticas, técnicas ou outras) no projecto inicial, ainda 
que por manifesta imprescindibilidade dos trabalhos não é o 
suficiente para a caracterização de trabalhos a mais. 
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Assim, o que o regime dos trabalhos a mais implica é que as entidades 
públicas ponham a concurso obras com projectos rigorosos, adequados às 
necessidades a que visam acorrer, e com um ajustado cálculo do montante 
que irá ser gasto. 

  

E as entidades públicas têm o estrito dever de providenciar pela revisão dos 
projectos, antes de os lançarem a concurso, tal como decorre do artigo 10.º 
do DL 59/99, por forma a evitar as conhecidas “derrapagens” nos custos das 
obras públicas, não podendo invocar em sua defesa os lapsos do projectista 
pois lhe cabe, na qualidade de dono da obra, também proceder à revisão do 
projecto, sobretudo quando este foi adquirido a terceiros. 

Estamos assim perante um enquadramento legislativo e de interpretação que 
são redutores perante a diversidade da situação real. 
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A Interpretação do Tribunal de Contas 
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Elementos que servem de base ao concurso 

Art.º 62.º 

1 - O concurso terá por base um 
projecto e um caderno de 
encargos e um programa de 
concurso, elaborados pelo dono 
da obra, cujos modelos são 
aprovados por portaria do 
ministro responsável pelo sector 
das obras públicas.  

DL nº 59/99 Código dos Contratos Públicos 

Art.º 40.º 

1 - As peças dos procedimentos de 
formação de contratos são as seguintes: 

a) No ajuste directo, o convite à 
apresentação das propostas e o caderno 
de encargos, sem prejuízo do disposto no 
artigo 128.º; 

b) No concurso público, o programa do 
procedimento e o caderno de encargos; 
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Art.º  64.º - Caderno de encargos  

1 - O caderno de encargos é o documento que contém, ordenadas por artigos 
numerados, as cláusulas jurídicas e técnicas, gerais e especiais, a incluir no 
contrato a celebrar.  

2 - Havendo cadernos de encargos tipo, devidamente aprovados para a 
categoria do contrato posto a concurso, deverá o caderno de encargos 
conformar-se com o tipo legal, com excepção das cláusulas especiais 
indicadas para o caso e com as alterações nas cláusulas gerais permitidas pela 
própria fórmula ou que sejam aprovadas pela autoridade que haja firmado ou 
referendado o acto pelo qual se tornou obrigatória a fórmula típica. 

Decreto-Lei nº 59/99, de 2 de Março 
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Código dos Contratos Públicos 
Art.º  42.º - Caderno de encargos 

1 — O caderno de encargos é a peça do procedimento que contém as 
cláusulas a incluir no contrato a celebrar. 

 

Obs: De acordo com o CCP, o Projeto passou a ser uma Cláusula do  

         Caderno de Encargos, que por sua vez é uma Solução de Obra. 

 

É o que acontece quando se entregam trabalhos de engenharia a juristas 
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Código dos Contratos Públicos 
Art.º  43.º - Elementos da solução da obra 

1 — O caderno de encargos do 
procedimento de formação de 
contratos de empreitada de 
obras públicas deve ser integrado 
pelos seguintes elementos da 
solução da obra a realizar: 

a) Programa; 

b) Projecto de execução. 

Proposta do Anteprojeto 

1 - Sem prejuízo do disposto no 
n.º 2 do artigo anterior, o caderno 
de encargos do procedimento de 
formação de contratos de 
empreitada de obras públicas 
deve incluir o projeto de 
execução. 

Obs:  Segundo o CCP o Projeto passou a designar-se por Solução de Obra 
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Código dos Contratos Públicos 
Art.º 43.º - Elementos da solução da obra (revisão do projeto) 

2 — Quando a obra a executar   
assuma complexidade relevante 
ou quando sejam utilizados 
métodos, técnicas ou materiais 
de construção inovadores, o 
projecto de execução referido 
no número anterior deve ser 
objecto de prévia revisão por 
pessoa singular ou colectiva 
devidamente qualificada para a 
elaboração desse projecto e 
distinta do autor do mesmo. 

Proposta do Anteprojeto 

2 -Quando a obra seja classificada, nos 
termos da portaria prevista no n.º 7, na 
categoria III ou superior, bem como naqueles 
casos em que o valor do contrato, fixado no 
caderno de encargos, seja enquadrável na 
classe 3 de alvará ou em classe superior, o 
projeto de execução referido no número 
anterior deve ser objeto de prévia revisão 
por entidade devidamente qualificada para 
a sua elaboração, distinta do autor do 
mesmo. 
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Código dos Contratos Públicos 
Art.º  43.º - Elementos da solução da obra 

3 — Em casos excepcionais devidamente fundamentados, nos quais o 
adjudicatário deva assumir, nos termos do caderno de encargos, obrigações 
de resultado relativas à utilização da obra a realizar, ou nos quais a 
complexidade técnica do processo construtivo da obra a realizar requeira, 
em razão da tecnicidade própria dos concorrentes, a especial ligação destes 
à concepção daquela, a entidade adjudicante pode prever, como aspecto da 
execução do contrato a celebrar, a elaboração do projecto de execução, caso 
em que o caderno de encargos deve ser integrado apenas por um programa 
(?????). 

 

Obs: Não seria melhor designar por Concepção - Construção ? 
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Código dos Contratos Públicos 
Art.º  43.º - Elementos da solução da obra 

4 — Em qualquer dos casos previstos nos números anteriores, o projecto de 
execução deve ser acompanhado de: 

a) Uma descrição dos trabalhos preparatórios ou acessórios, tal como 
previstos no artigo 350.º; 

b) Uma lista completa de todas as espécies de trabalhos necessárias à 
execução da obra a realizar e do respectivo mapa de quantidades. 

 
Obs: Continuam a ignorar que está em vigor a Portaria nº 701 – H/2008, de 
28 de Julho. 
Se o Projeto de Execução não tiver o mapa de quantidades não é um projeto 
de Execução. 
 Fernando Santo 28 



Voltando ao Regime Jurídico de Empreitadas de Obras 
Públicas (DL 59/99) 
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Empreitada por série de preços  
Art.º 18.º  (alterado pela Lei 163/99, de 14 de Setembro)  

Conceito 

A empreitada é estipulada por série de preços quando a remuneração do 
empreiteiro resulta da aplicação dos preços unitários previstos no contrato 
para cada espécie de trabalho a realizar às quantidades desses trabalhos 
realmente executadas. 

 

Obs: Este regime foi eliminado no CCP  

 

 

Decreto-Lei nº 59/99, de 2 de Março 
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Art.º 20.º Variante do empreiteiro 

1 - O projecto de execução de uma empreitada poderá ser alterado de 
acordo com as variantes propostas pelo empreiteiro, nos mesmos termos 
estabelecidos para a empreitada por preço global.   

2 - O empreiteiro apresentará com a variante a previsão das espécies e 
quantidades dos trabalhos necessários para a execução da obra e a 
respectiva lista de preços unitários.   

3 - ….   

4 - O projecto de execução da variante é da responsabilidade do 

     empreiteiro. 

Obs: Esta opção foi eliminada no CCP  

 

 

Decreto-Lei nº 59/99, de 2 de Março 
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Artigo 48.º  Escolha do tipo de procedimento  

b) Concurso limitado sem publicação de anúncios, quando o valor estimado do  

    contrato for inferior a 25.000 contos (125.000 €) 

    (alteração introduzida pela Lei n.º 163/99, de 14 de Setembro);  

c) Concurso por negociação, quando o valor estimado do contrato for inferior a  

    8.000 contos (40.000 €);   

d) Ajuste directo, quando o valor estimado do contrato for inferior a 5.000  

     contos  (25.000 €), sendo obrigatória a consulta a três entidades;  

e) Ajuste directo, quando o valor estimado do contrato for inferior a 1.000 

     contos (5.000 €), sem consulta obrigatória. 

Decreto-Lei nº 59/99, de 2 de Março 
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Art.º 56.º - Capacidade financeira e económica e capacidade 
técnica dos concorrentes  

A capacidade financeira, económica e técnica dos concorrentes é avaliada em 
função dos elementos escolhidos pelo dono da obra e comprovados nos 
termos do disposto nos artigos 67.º e seguintes.  

 

O CCP eliminou essa prorrogativa e a condição necessária passou a ser 
apenas a posse de alvará. 

Decreto-Lei nº 59/99, de 2 de Março 
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Art.º 56.º - Capacidade financeira e económica e capacidade 
técnica dos concorrentes  

Se tivermos em conta que o alvará não é um certificado credível para atestar 
a adequada capacidade financeira, económica e técnica dos concorrentes e 
uma vez que se passou a admitir como preço não anormalmente baixo (art.º  
do CCP) o preço  de propostas  com valor inferior até 40 % do preço base, 
passou a administração pública,  com base no CCP, a poder aceitar o 
dumping,  contribuindo para a falência das empresas que já estavam falidas e 
secaram o mercado das que não estavam mas que por não apresentarem 
preços abaixo da base passaram a falir. 

Considero esta situação de extrema gravidade e surpreende-me que a 
Autoridade da Concorrência se mantenha em silêncio. 

Decreto-Lei nº 59/99, de 2 de Março 

Fernando Santo 34 



Artigo 73.º Documentos que instruem a proposta 

1 - Sem prejuízo de outros exigidos no programa de concurso, a proposta é 
instruída com os seguintes documentos:   

 
a) Nota justificativa do preço proposto;   
 
a) b) Lista dos preços unitários, com o ordenamento dos mapas - resumo de 

quantidades de trabalho;   
c) Programa de trabalhos, incluindo plano de trabalhos, plano de mão-de-obra 

e plano de equipamento;   
d) Plano de pagamentos;   
e)  
 

Decreto-Lei nº 59/99, de 2 de Março 
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Artigo 92.º Deliberação sobre a habilitação dos concorrentes  

1 - Cumprido o disposto nos artigos 90.º e 91.º, a comissão, em sessão 
reservada, delibera sobre a habilitação dos concorrentes após verificação dos 
elementos por eles apresentados no invólucro «Documentos», reabrindo-se 
em seguida a sessão para se indicarem os concorrentes admitidos e os 
excluídos, bem como as razões da sua exclusão.  2 - São excluídos, nesta fase, 
os concorrentes:   

a) Que não tenham apresentado todos os documentos de habilitação de 
apresentação obrigatória ou que apresentem qualquer deles depois do 
termo do prazo fixado para a apresentação das propostas;   

b) … 

Decreto-Lei nº 59/99, de 2 de Março 
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Concurso  limitado  
Art.º 121.º Regime e modalidades do concurso 

 

1 - O concurso limitado reger-se-á pelas disposições que regulam o concurso 
público em tudo quanto não seja incompatível com a sua natureza ou com 
as disposições dos artigos seguintes.   

2 - O concurso limitado pode ser realizado com ou sem publicação de 
anúncio.  3 - Qualquer que seja a modalidade de concurso, o número de 
entidades a convidar pelo dono da obra não pode ser inferior a 5 nem 
superior a 20, devendo o intervalo de variação dentro do qual se situará o 
número de empresas a convidar ser fixado em função da natureza da obra 
a realizar (alteração introduzida pelo Decreto – Lei n.º 159/2000, de 27 de 
Julho). 

Decreto-Lei nº 59/99, de 2 de Março 

Fernando Santo 37 



Art.º 151.º  - Prazo para execução da obra e sua prorrogação 

4 - Na falta de acordo quanto ao cálculo da prorrogação do prazo 
contratual previsto no número anterior, poderá qualquer das partes 
recorrer à comissão de arbitragem prevista no n.º 7 do artigo 27.º e, 
no caso de desacordo quanto ao terceiro elemento, este é escolhido 
pelo Conselho Superior de Obras Públicas e Transportes. 

Decreto-Lei nº 59/99, de 2 de Março 
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Art.º 180.º  - Função da fiscalização 

À fiscalização incumbe vigiar e verificar o exacto cumprimento do projecto e suas 
alterações, do contrato, do caderno de encargos e do plano de trabalhos em vigor e, 
designadamente:   
a) Verificar a implantação da obra, de acordo com as referências necessárias 

fornecidas ao empreiteiro;   
b) Verificar a exactidão ou o erro eventual das previsões do projecto, em especial, e 

com a colaboração do empreiteiro, no que respeita às condições do terreno;   
c) Aprovar os materiais a aplicar;   
d) Vigiar os processos de execução;   
e) Verificar as características dimensionais da obra;   
….. p) 
 

Decreto-Lei nº 59/99, de 2 de Março 
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Código dos Contratos Públicos 
Art.º 305.º - Fiscalização do modo de execução do contrato  

1 - O contraente público dispõe de poderes de fiscalização técnica, 
financeira e jurídica do modo de execução do contrato por forma a poder 
determinar as necessárias correcções e aplicar as devidas sanções.  

4 - As tarefas de fiscalização podem ser parcial ou totalmente delegadas em 
comissões paritárias de acompanhamento ou entidades públicas ou 
privadas especializadas (??????).  
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Art.º 195.º - Caso força maior e outros factos não imputáveis ao empreiteiro 

1 - Cessa a responsabilidade do empreiteiro por falta ou deficiência ou atraso  
….   

2 - Os danos causados nos trabalhos de uma empreitada por caso de força 
maior ou qualquer outro facto não imputável ao empreiteiro, nos termos 
do presente diploma, serão suportados pelo dono da obra quando não 
correspondam a riscos que devam ser assumidos pelo empreiteiro nos 
termos do contrato.   

3 - Considera-se caso de força maior o facto de terceiro ou facto natural ou 
situação, imprevisível e inevitável, cujos efeitos se produzam 
independentemente da vontade ou das circunstâncias pessoais do 
empreiteiro, tais como …. 

Decreto-Lei nº 59/99, de 2 de Março 
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O que escrevi em 24.01.2008,  
 

numa intervenção pública dedicada ao CCP 
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CONCLUSÕES (1): 

•  Complexidade de conceitos e da terminologia que ignoram o património 
técnico e  legislativo sedimentado nos últimos 40 anos. 

•  Da minúcia do REOP passámos à liberdade das partes, o que obviamente irá 
acentuar os conflitos e a intervenção dos advogados 

•  A quem interessa uma linguagem clara, objectiva e que desvalorize a 
intervenção de outros técnicos que não os engenheiros? 

• Para preparação deste Código, que gabinetes de engenharia foram 
contratados?  

• A linguagem técnica de engenharia foi, em muitos casos, substituída por 
novas definições que terão que ser explicadas por juristas especializados na 
matéria, pois a participação dos engenheiros na elaboração deste código, ao 
contrário do DL 48.871, foi mínima. 

 

Intervenção num seminário em 24.01.2008 
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CONCLUSÕES (2): 

• Será necessário implementar formação, a todos os níveis, para 
compreender, absorver e poder implementar as novas disposições, 
perdendo-se o conhecimento existente, adquirido durante décadas por 
várias gerações. 

• As empresas de menor dimensão terão mais dificuldades em se preparar 
para a aplicação do novo código, bem como a  maioria dos donos de obra. 

• A questão dos erros e omissões é uma transferência do risco do dono de 
obra para os empreiteiros, mas o limite para os trabalhos a mais será uma 
condicionante que obrigará a alterar os procedimentos habitualmente 
seguidos. 

• Os projectos deverão merecer uma maior atenção, pois serão a peça 
essencial da contratação. 

 

Intervenção num seminário em 24.01.2008 
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Auditoria do  
Tribunal de Contas 

 
Relatório n.º 17/2009 AUDIT 
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Recomendações:  

Fernando Santo 

1. A proposta da Ordem dos Engenheiros deveria incluir as principais 
disposições do DL 59/99, de 2 de Março, alteradas ou eliminadas no CCP, 
mas que são adequadas e justificadas na contratação de empreitadas de 
obras públicas e na execução dos contratos; 

 
2. A revisão do CCP deveria ter em conta a Lei 31/2009, de 2 de Julho e a  
    Portaria 701-H/2008, de 29 de Julho; 
 
3. A revisão do CCP deveria contemplar as Recomendações do Tribunal de 
    Contas que constam do Relatório nº 17/2009 relativo à auditoria  a 
    empreendimentos de obras públicas por gestão directa.  
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Muito obrigado pela atenção 

Fernando Santo 
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