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1. INTRODUÇÃO

O  projeto  TWIST  -  Transnational  Innovation  Strategy  in  the  Water  Sector  (em

português, Estratégia Transnacional de Inovação no Setor da Água), financiado pelo

programa Interreg Sudoe,  visa desenvolver  um modelo aberto de inovação para a

gestão das águas residuais, a partir de uma abordagem de economia circular, para o

cumprimento da Diretiva-Quadro da Água (DQA) e para a promoção da Contratação

Pública de Inovação (CPI).

A CPI é uma ferramenta fundamental para que o setor público atue como motor na

introdução  de  inovações  no  mercado,  promovendo  uma  maior  competitividade

industrial e utilização eficiente dos recursos. Por conseguinte, o TWIST desenvolveu

um guia para a identificação precoce das necessidades tecnológicas do setor público

que podem ser potencialmente satisfeitas através da CPI no âmbito da atividade dos

3 Laboratórios Vivos (Living -Labs) criados ao abrigo do TWIST (E.3.3.2. "Guia para a

identificação precoce das necessidades do setor público no âmbito da gestão do ciclo

da água"):

1. Open Water Living Lab (OWL-2) em Espanha: destinado à cocriação, exploração e

avaliação de inovações no tratamento e recuperação de águas residuais.

2.  Laboratoire  Vivant  du Sud-Ouest  pour l'Eau (LaViSO)  em França:  destinado à

cocriação, exploração e avaliação de inovações no tratamento de águas residuais

e gestão de infraestruturas associadas.

3. Urban Lisbon Living Lab (uL3) em Portugal: destinado à cocriação, exploração e

avaliação de inovações na reutilização de água recuperada e recuperação de

recursos.

Este guia,  embora  tenha sido desenvolvido especificamente para ser  aplicado em

cada uma das regiões participantes no projeto TWIST com o objetivo de identificar

três necessidades comuns e realizar ações-piloto de CPI no âmbito das atividades do
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projeto,  é  facilmente  adaptável  para  a  sua  aplicação  noutras  regiões  e/ou  para

identificar as necessidades de uma organização individual, como se pode ver no guia

acima mencionado.

O presente documento tem como ponto de partida este guia, bem como o nível de

conhecimento nos processos CPI detetados no Grupo de Trabalho 3 (GT3) "Análise de

resultados  e  exploração  do  mercado:  estratégia  comum  para  a  identificação  de

oportunidades de mercado".

O objetivo primordial  deste documento é fornecer material de apoio à formação e

sensibilização  de  adquirentes  públicos  e  empresas  como  um  aspeto-chave  para

impulsionar os processos de CPI no âmbito da água. 

Este material de formação em CPI identificará quais são os instrumentos e iniciativas

de apoio à CPI a nível europeu, nacional (Espanha, França e Portugal) e regional (nas

regiões dos parceiros participantes) que poderiam ser utilizados pelos intervenientes

fundamentais em cada região, pelo que se baseia não só na regulamentação em vigor

em matéria de CPI, mas também em guias, recomendações, diretrizes, instrumentos,

iniciativas e recursos neste domínio suscetíveis de aplicação no setor da água. 

Perante  esta  visão,  o  documento  foi  estruturado  nos  capítulos  e  subcapítulos

seguintes:

1. Introdução

2. O que é a Contratação Pública de Inovação

3. Porquê desenvolver ações de Contratação Pública de Inovação no setor da água

3.1. A inovação como fator determinante no desenvolvimento de uma região

3.2. A inovação e o setor da água: problemas e desafios a enfrentar

3.3. Os Living Labs e a Contratação Pública de Inovação no setor da água

4. Instrumentos e iniciativas de apoio à Contratação Pública de Inovação

4.1. Instrumentos e iniciativas a nível europeu

4.2. Instrumentos e iniciativas a nível nacional

4.2.1. Espanha a nível nacional

4.2.2. França a nível nacional
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4.2.3. Portugal a nível nacional

4.3. Instrumentos e iniciativas a nível regional

4.3.1. Espanha a nível regional

4.3.2. França a nível regional

4.3.3. Portugal a nível regional

5. Exemplos de casos de Contratação Pública de Inovação desenvolvidos

5.1. Casos de Contratação Pública de Inovação finalizados

5.2. Casos de Contratação Pública de Inovação em curso

6.  Fases  dos  Processos  de  Contratação  Pública  de  Inovação  e  intervenientes

envolvidos

6.1. Decálogo da União Europeia sobre a contratação pública de inovação

6.2. Tipos de aquisições em que a inovação intervém

6.3. Níveis de inovação tecnológica na CPI

6.4. Fases dos Processos de CPI

6.4.1. Fase 1: Deteção de necessidades

6.4.1.1. Mapa de Procura Antecipada

6.4.1.2. Escolha da modalidade de contratação pública da inovação

6.4.1.3. Escolha do procedimento de adjudicação de contratação pública

6.4.2. Fase 2: Procura de soluções

6.4.2.1. Consulta preliminar do mercado

6.4.2.2. Publicação e atualização do mapa da procura antecipada

6.4.3. Fase 3: Redação e processamento de documentos contratuais

6.4.3.1. Tipo de contrato

6.4.3.2. Principais procedimentos de adjudicação na CPI

6.4.3.2.1. Diálogo competitivo

6.4.3.2.2. Procedimento concorrencial com negociação

6.4.3.2.3. Contratação Pública Pré-Comercial

6.4.3.2.4. Parceria para a inovação

6.4.3.3. Redação do caderno de encargos ou documento descritivo para o

concurso do contrato
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6.4.3.3.1. Finalidade e exigências do contrato

6.4.3.3.2. Critérios de adjudicação

6.4.3.3.3. Gestão dos direitos de propriedade industrial e intelectual

6.4.4. Fase 4: Acompanhamento e avaliação do contrato

6.4.4.1. Controlo da execução do contrato

6.4.4.2. Avaliação e análise do impacto dos resultados do contrato

6.4.4.3. Elaboração de relatórios de resultados

6.5. Ferramentas de apoio e orientações de organismos oficiais

7. Bibliografia
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2. O QUE É A CONTRATAÇÃO PÚBLICA DE INOVAÇÃO

A contratação pública de inovação é o resultado do  binómio contratação pública +

inovação.

No  que  respeita  a  contratação  pública,  devemos  ter  presente  que  a  Comissão

Europeia, na sua comunicação "Como fazer com que a contratação pública funcione

na Europa e para a Europa" (COM(2017) 572 final) salienta que é mais importante do

que nunca, na medida em que "uma parte substancial do investimento público na

nossa economia é atribuída à contratação pública [...] tornando-o um elemento-chave

para  o  ecossistema  de  investimento"  que  deve  ser  utilizado  "de  forma  mais

estratégica, para obter uma maior rentabilidade por cada euro de dinheiro público

gasto  e  contribuir  para  uma  economia  mais  inovadora,  sustentável,  inclusiva  e

competitiva".

A fim de conseguir "gastar bem o dinheiro dos contribuintes", a Comissão Europeia

modernizou  as  suas  diretivas  de  contratação pública  e  propôs  que a  contratação

pública abrisse a porta, através da inovação na contratação pública, a "soluções mais

eficientes e de maior qualidade que valorizem os benefícios ambientais e sociais, uma

maior rentabilidade e novas oportunidades de negócio para as empresas" e não se

limitasse a satisfazer  as  necessidades básicas das entidades públicas (C(2018) 3051

final).

No  que  respeita  à  inovação,  com  base  no  facto  de  ter  sido  definida  por  "uma

multiplicidade  de  académicos,  organismos  públicos  e/ou  privados  e  mesmo  nas

próprias  normas jurídicas"  e  estudada "a  partir  de perspetivas diferentes,  gerando

uma vasta  literatura  em torno do termo,  sem unanimidade na aceitação de uma

única definição", é necessário saber o que entendemos por inovação para saber de

que estamos a falar em cada situação, pois caso contrário pode acontecer que nos

TWIST Project is co-financed by the Interreg Sudoe Program through the European Regional Development Fund

TWIST – Nº SOE2/P1/E0506 15/ 132



estejamos  a  referir  a  termos  completamente  diferentes  da  mesma  forma  e,

consequentemente,  estamos a falar de coisas diferentes (Romero,  2014 revisto em

2017). É por isso que a Comissão, no seu guia sobre contratação pública em matéria

de  inovação  (C(2018)  3051  final),  reconhece  que  "o  termo  inovação  pode  possuir

muitos significados" e tem como referência a definição do termo inovação na Diretiva

2014/24/UE e no Manual de Oslo da OCDE, assim como adota uma visão alargada da

contratação pública de inovação, entendendo-a como "qualquer contratação pública

que reúna um ou ambos dos seguintes aspetos:

•a  aquisição  do  processo  de  inovação  -  os  serviços  de  investigação  e

desenvolvimento - com resultados (parciais);

•a aquisição dos resultados da inovação criada por outros.

Em primeira instância,  o adquirente público adquire os serviços de investigação e

desenvolvimento  de  produtos,  serviços  ou  processos  que  ainda  não  existem.  O

adquirente  público  descreve  a  sua  necessidade,  encorajando  as  empresas  e  os

investigadores  a  desenvolver  produtos,  serviços  ou  processos  inovadores  para  a

satisfazer. Em segunda instância, o adquirente público, em vez de adquirir produtos

comercialmente disponíveis,  atua  como utilizador  pioneiro e  adquire  um produto,

serviço  ou  processo  que  é  novo  no  mercado  e  que  inclui  caraterísticas

substancialmente novas".

No entanto, tendo em conta que os estudos “Country Profile.  The strategic use of

public  procurement  for  innovation  in  the  digital  economy  smart  2016/0040”

(Comissão Europeia, 2020) demonstram que nem todos os países da União Europeia

possuem  uma  definição  de  inovação  no  contexto  da  contratação  pública  ou  da

contratação  pública  de  inovação no  seu  quadro  jurídico  nacional  ou  nos  seus

documentos de orientação sobre contratação pública (Alemanha, França, Espanha,

Letónia, Polónia, Portugal, Suécia e Suíça) e que "as autoridades de todo o mundo

estabeleceram objetivos  para  dedicar  uma  percentagem dos  seus  orçamentos  de

contratação pública à investigação, desenvolvimento e inovação" (C(2018) 3051 final), é

necessário ter uma referência sobre o que entendemos por contratação pública de
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inovação que seja aplicável pelo menos às regiões do projeto TWIST e escalável ao

resto  das  regiões  da  União  Europeia,  pelo  que,  como  se  espera  que  os  países

apliquem as orientações da Comissão Europeia em conformidade com as diretrizes

da União Europeia para a melhoria das suas estratégias de contratação pública de

inovação, teremos como ponto de partida as definições da União Europeia para as

quais tenderão a convergir:

De acordo com a Comissão Europeia C(2018)  3051  final),  e como acima referido,  a

contratação pública de inovação "refere-se a qualquer contratação pública que reúna

um ou ambos dos seguintes aspetos:

•a  aquisição  do  processo  de  inovação  -  os  serviços  de  investigação  e

desenvolvimento - com resultados (parciais);

•a aquisição dos resultados da inovação criada por outros”.

Também  se  distinguem  duas  abordagens  à  contratação  pública  de  inovação

(Comissão Europeia, online a):

1.  A  Contratação  Pública  de  Soluções  Inovadoras (PPI,  Public  Procurement  of

Innovative solutions) “pode ser utilizada pelos adquirentes quando os desafios de

interesse público podem ser abordados mediante soluções inovadoras que estão

próximas  de  aceder  ao  mercado  ou  já  estão  no  mercado  em  pequenas

quantidades. Assim sendo, a PPI pode ser utilizada quando a aquisição de novos

serviços de I&D não é necessária para trazer soluções para o mercado, mas há um

sinal  claro de uma quantidade considerável  de utilizadores  pioneiros que estão

dispostos  a  adquirir/implementar  soluções  inovadoras,  caso  estas  possam  ser

entregues com a qualidade e preço desejados num determinado momento".

2.  A  Contratação  Pré-Comercial (PCP,  Pre-Commercial  Procurement)  "pode  ser

utilizada  pelos  adquirentes  quando  ainda  não  existem  soluções  próximas  do

mercado que satisfaçam os requisitos do adquirente e é necessária nova I&D para

obter  novas  soluções,  desenvolvidas  e  testadas  para  responder  à  necessidade

abordada pela aquisição. Desta forma, através da PCP é possível comparar os prós

e os contras de soluções alternativas e reduzir o risco das inovações passo a passo
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através da elaboração de soluções,  criação de protótipos e o desenvolvimento e

testagem de produtos".

Além  disso,  a  Comissão  Europeia  no  seu  Programa-Quadro  de  Investigação  e

Desenvolvimento H2020 inclui uma "definição jurídica útil de contratação pública de

soluções inovadoras (CPI) como base para a elegibilidade das ações de contratação

pública cofinanciadas pela UE. Define a contratação pública de soluções inovadoras

(CPI) como uma contratação em que as entidades adjudicantes atuam como primeiro

cliente de bens ou serviços inovadores que ainda não estão disponíveis em grande

escala comercial e que podem incluir testes de conformidade. A contratação pública

de soluções inovadoras não inclui a contratação de serviços de I&D, conhecida como

"contratação pré-comercial" (CPC). A contratação pré-comercial (CPC) é a contratação

de serviços de investigação e desenvolvimento que envolvem a partilha de riscos e

benefícios em condições de mercado e um desenvolvimento faseado competitivo,

estando  os  serviços  de  investigação  e  desenvolvimento  contratados  claramente

separados  da  utilização  de  quantidades  comerciais  de  produtos  finais"  (Comissão

Europeia, 2015).

Contudo, não devemos perder de vista o facto de que "qualquer contratação pública,

se for admitida e devidamente avaliada nos critérios de adjudicação, pode acabar por

ser uma contratação pública de inovação" (INAP, 2013) pelo que, no que diz respeito à

contratação pública, a mesma pode agir de acordo com três vias desde o ponto de

vista do grau de maturidade da inovação no início da contratação (Innovation Policy

Platform, online): 

1.  Contratação Pública Regular de Inovação: "ocorre quando as organizações do

setor  público  adquirem  produtos  confecionados  para  os  quais  a  I&D  não  é

necessária  e  pode  incorporar  critérios  relacionados  com  a  inovação  nas

especificações  do  concurso  e  na  avaliação  dos  documentos  do  concurso,  por

exemplo".  Este  não  é  um  tipo  de  contratação  pública  de  inovação,  mas  uma
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contratação  pública  que  utiliza  critérios  de  inovação  durante  o  processo  de

adjudicação a fim de trazer aspetos inovadores aos serviços públicos.

2.  Contratação Pública de Soluções Inovadoras: "a contratação pública pode criar,

estrategicamente, uma procura de tecnologias ou serviços que ainda não existem.

Esta  aquisição  implica  a  compra  de  um  produto  ou  sistemas  que  ainda  não

existem". 

3.  Contratação  Pré-Comercial: "a  contratação pública  pode ter  como  objetivo  a

aquisição de serviços de investigação e desenvolvimento para apoiar as atividades

e decisões do governo e das autoridades públicas. Este é o caso da contratação pré-

comercial  de  I&D  (sem  garantia  de  que  o  setor  público  adquirirá  os  bens  ou

serviços desenvolvidos)".

Finalmente Devemos também salientar que existem dois tipos de CPI: CPTI e CPC, na

Administração Pública há uma tendência crescente para encorajar a realização de

contratação pública, na medida do possível, tendo em conta critérios de inovação, e o

termo  Contratação Pública Regular de Inovação foi cunhado para fazer referência à

contratação pública de bens e/ou serviços com critérios de inovação, pelo que, para o

diferenciar  das  tipologias  de  CPI,  utilizaremos  o  termo  Contratação  Pública  com

critérios de Inovação.
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3. PORQUÊ DESENVOLVER AÇÕES DE CONTRATAÇÃO 

PÚBLICA DE INOVAÇÃO NO SETOR DA ÁGUA

O desenvolvimento de ações de Contratação Pública de Inovação no setor da água

requer a contextualização da CPI a nível setorial. Assim sendo, antes de abordarmos a

razão pela qual se devem desenvolver ações de Contratação Pública de Inovação no

setor da água, discutiremos a importância da inovação e da sua promoção como fator

determinante no desenvolvimento de uma região,  as problemáticas detetadas em

relação  à  inovação  e  à  transferência  tecnológica  no  setor  da  água,  bem  como  a

identificação  dos  principais  desafios  enfrentados  pela  Administração  Pública

competente no âmbito da água.

3.1.  A  INOVAÇÃO  COMO  FATOR  DETERMINANTE  NO

DESENVOLVIMENTO DE UMA REGIÃO

O webinar "Open Water Living Lab CENTA. Para um modelo de inovação aberta no

setor da água nas regiões do espaço SUDOE" (CENTA, 2021) permitiu aos parceiros do

projeto TWIST confirmar que, hoje, a inovação substituiu o capital e a produção como

fator de riqueza: a estreita relação entre o desenvolvimento dos países e o seu nível de

inovação tecnológica é inquestionável,  sendo essencial  o  seu reforço como motor

para  responder  aos  novos  desafios  que  a  sociedade  atual  exige  através  de  uma

economia baseada no conhecimento, na qual as atividades de I&D&I adquirem um

peso  cada  vez  maior  no  quadro  da  mesma,  alcançando  um  papel  tão  ou  mais

relevante do que os processos de produção. 
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As regiões da União Europeia precisam de encontrar formas de se tornarem mais

resilientes e competitivas para poderem enfrentar, à escala mundial, outras potências

económicas mais avançadas e potências económicas emergentes. Neste contexto, a

Research  and  Innovation  Strategy  for  Smart  Specialisation  (RIS3)  está  a  ser

desenvolvida a nível regional, cujo objetivo é promover um novo modelo económico

baseado num compromisso firme e decidido para a inovação, ciência, tecnologia e

internacionalização,  no  qual  cada  região  deve  tirar  partido  das  suas  vantagens

competitivas e do seu potencial de excelência específico. 

As  estratégias  de  especialização  inteligente  e  a  cooperação  inter-regional  e

macrorregional  devem  encorajar  as  regiões  a  explorar  as  complementaridades

existentes e a criar cadeias de valor interterritoriais, promovendo a convergência dos

indicadores de inovação.

Tendo como ponto de partida que as RIS3 das regiões do espaço SUDOE estabelecem

o  setor  da  água  como  um  vetor  de  inovação  e  com  o  objetivo  de  reforçar  o

funcionamento sinérgico e em rede da I&D&I no setor da água, o projeto TWIST visa

estabelecer um quadro suprarregional comum para impulsionar a I&D&I no setor da

água,  através  de  um  modelo  de  organização  e  colaboração  para  a  cocriação,

experimentação, avaliação e comercialização de tecnologias e produtos inovadores

com base na implementação de três Living Labs especializados e complementares

que serão desenvolvidos em três das regiões participantes (Andaluzia,  Aquitânia e

Lisboa).

3.2. A INOVAÇÃO E O SETOR DA ÁGUA: PROBLEMAS E DESAFIOS A

ENFRENTAR

O webinar  da  CENTA (2021)  salientou que,  tendo em conta que a  inovação é um

instrumento essencial para responder aos novos desafios que a sociedade atual exige,

o  setor  da água,  neste sentido,  é  peculiar:  a  vulnerabilidade dos recursos  hídricos
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perante as  alterações climáticas,  a  economia circular  como transição para o  novo

modelo  de  desenvolvimento  económico,  a  dualidade  recursos  naturais  /  bens  de

produção, entre outros, são desafios que exigem novas e melhores abordagens de

gestão, tecnologias mais eficientes e soluções adaptadas ao contexto atual, para os

quais a inovação é imprescindível e determinante.

Com base no acima exposto, poder-se-ia compreender que no setor da água existe

um  contexto  de  oportunidade  para  a  inovação,  com  desafios  que  atuam  como

alavanca para a I&D&I,  tendo em conta a necessidade de procurar novas soluções

mais eficazes. No entanto, a realidade não demonstra um reflexo claro desta situação,

ou pelo menos o seu reflexo é desigual consoante os campos disciplinares ou outros e

os tipos de agentes (empresas, administração, etc.). Assim sendo, perante uma clara

procura de inovação, a oferta, por vezes, não responde às necessidades ou apresenta

enormes dificuldades para a sua transferência para o mercado.

Para enfrentar os desafios da água, é necessário integrar a inovação (tecnológica e

social) no setor, o que requer uma boa compreensão das necessidades da sociedade e

do mercado, a capacidade de explorar novas ideias bem como as competências das

empresas e administrações para implementar novas soluções.

Para  que tal  seja  possível,  deve  ser  realizada uma  análise  das  singularidades  que

caraterizam este  setor  e  que  condicionam as exigências  e  respostas tecnológicas,

bem como em relação à perceção social no que respeita à água.

Além disso, o relatório sobre a promoção da inovação e transferência tecnológica no

setor  da  água  do  MITECO  (2020a)  aborda  os  problemas  detetados  nesta  área  e

identifica os principais desafios enfrentados pela Administração Pública competente

no âmbito da água, a fim de os enfrentar:

"A política da água das últimas décadas teve de evoluir de uma simples satisfação

das exigências a nível de quantidade, para um planeamento e gestão dos recursos

hídricos num contexto de eficiência integral, melhoria da vida útil do ativo e a sua

manutenção, otimização e redução do consumo de energia e das perdas de água.

Além  disso,  os  novos  regulamentos  nacionais  e  comunitários  conduzem  a  um
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aumento  da  qualidade  exigida  nos  processos  de  depuração,  saneamento  e

reutilização, e da proteção dos ecossistemas, que vêm juntar-se à pressão derivada

das  atuais  violações  da  Diretiva-Quadro  da  Água,  na  qual  existe  um  elevado

número  de  isenções  ao  cumprimento  dos  objetivos  ambientais  devido  à  sua

inviabilidade  técnica  ou  custos  desproporcionados,  embora  as  prorrogações  do

prazo não sejam possíveis para além de 2027.

Tudo  isto  está  de  acordo  com  as  mudanças  globais  das  últimas  décadas,  que

levaram a um aumento das pressões sobre os recursos hídricos e outros recursos

em  geral,  e  com  a  necessidade  de  cumprir  os  requisitos  dos  regulamentos

nacionais e comunitários acima mencionados, tanto no domínio da água como nas

restantes políticas setoriais. Este contexto torna aconselhável que a Administração

Pública  da  Água  explore  alternativas  através  de  projetos  inovadores  que

respondam a necessidades reais que as tecnologias convencionais não são capazes

de resolver. A adoção de produtos ou serviços inovadores requer um esforço prévio

para consolidar mecanismos administrativos que favoreçam tanto a comunicação

interna como a cooperação com a esfera científico-académica na procura de novas

soluções".

Nesta linha, o webinar da CENTA (2021)  afirma que "para enfrentar os desafios da

água, é necessário integrar a inovação (tecnológica e social) no setor, o que requer

uma boa compreensão das necessidades da sociedade e do mercado, a capacidade

de explorar novas ideias bem como as competências das empresas e administrações

para implementar novas soluções. Para que tal seja possível, deve ser realizada uma

análise  das  singularidades  que  caraterizam  este  setor  e  que  condicionam  as

exigências e respostas tecnológicas, bem como em relação à perceção social no que

respeita a água”:

•“Desafios  tecnológicos  versus  desafios  de  gestão:  a  água  é  uma  realidade

tremendamente complexa, sobre a qual não podemos ter uma visão simplista que

permaneça no meramente tecnológico. Durante o século passado, os desafios para

o setor da água foram conseguir mobilizar recursos para satisfazer as exigências a

nível de quantidade, qualidade e oportunidade a um custo acessível, o que gerou
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um importante desenvolvimento em obras e tecnologias hidráulicas. Já na sua reta

final,  a  consciência  ambiental  deu  um  grande  impulso  ao  desenvolvimento  no

âmbito das tecnologias de tratamento de águas residuais.

Atualmente,  os  desafios  do  século  XXI  são  bastante  diferentes  e  provêm  da

incerteza  dos  efeitos  das  alterações  climáticas  e  da  necessidade de  proteger  a

integridade  dos  ecossistemas  aquáticos  e  a  sua  sustentabilidade  futura.  A

tecnologia  desempenhará,  sem  dúvida,  um  papel  fundamental  na  garantia  da

eficiência,  mas o verdadeiro desafio reside em abordar a gestão com condutas

adequadas, holísticas e transversais, pelo que a inovação terá de ir além do plano

tecnológico e estender-se a outros âmbitos.

•Pluridisciplinaridade: o planeamento e gestão integrada do ciclo da água baseia-se

numa abordagem sistémica e interdisciplinar que requer o apoio de uma vasta

gama  de  domínios  do  conhecimento  em  âmbitos  que  abrangem  desde  a

tecnologia,  economia,  biologia  até  às  ciências  sociais.  Tudo isto,  para  conseguir

uma utilização adequada dos recursos e ultrapassar a complexidade da gestão dos

riscos e incertezas.

Assim sendo, a inovação no setor deve abranger uma vasta gama de temas que

vão desde a gestão dos recursos hídricos,  aspetos socioeconómicos e outros de

natureza ambiental, até à engenharia e o desenvolvimento de novas tecnologias,

processos e métodos de avaliação, simulação e monitorização, gestão dos serviços

que acompanham as fases de pré-utilização, utilização e reutilização da água, etc.

A  I&D  tem  sido  desenvolvida  a  partir  de  uma  abordagem,  provavelmente

necessária,  de  especialização.  A  produção  de  conhecimento  requer,

necessariamente,  um  esforço  concentrado,  limitado  a  uma  área  disciplinar

específica.  No  entanto,  a  inovação  requer  uma  visão  e  perspetiva  muito  mais

abertas.

Desta  forma,  o  sucesso  da  inovação  no  setor  da  água  implica  conjugar  o

desenvolvimento  de  conhecimentos  altamente  especializados  com  a  simbiose

disciplinar  e  a  hibridação  setorial  como  uma  oportunidade  para  identificar  e

implementar tecnologias, processos ou produtos inovadores.
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•Componente  pública:  o  setor  da  água  possui  uma  componente  pública

indiscutível  na  sua  globalidade,  desde  a  própria  natureza  dos  recursos  hídricos

como bem público até ao fornecimento de serviços de água e saneamento urbano.

A proteção e gestão dos recursos,  bem como os serviços aos utilizadores finais

(cidadãos  ou  utilizações  produtivas)  são  da  responsabilidade  da  Administração

Pública.

A organização da Administração Pública carateriza-se por elementos de segurança

jurídica,  transparência  e  burocracia  que  constituem  um  verdadeiro  travão  à

mudança  e  à  inovação.  Esta  forte  componente  pública  contrasta  com  o

importantíssimo desenvolvimento e o nível competitivo das empresas do setor da

água  em  Espanha,  tanto  de  engenharia,  empresas  tecnológicas  e/ou  de

componentes, como do setor dos serviços.

Isto condiciona que a inovação tenha uma implementação desigual no setor, uma

vez que as capacidades de integrar processos e mecanismos de inovação nas suas

estruturas  são  muito  mais  eficazes  no  setor  privado  do  que  no  âmbito  da

administração.

Com tudo isto, a conjugação de fatores como regulamentos ambientais exigentes e

políticas hídricas centradas na proteção do recurso ou o valor estratégico do recurso

água para setores de produção tão importantes como a agricultura ou o turismo,

motivaram  o  setor  empresarial  a  otimizar  os  seus  processos  e  a  uma  melhoria

contínua a fim de reduzir os custos, bem como a melhorar a eficiência da utilização

da água. Assim sendo, podemos ver como os processos de dessalinização evoluíram

para tecnologias e configurações mais eficientes, ou como os tratamentos biológicos

para  depuração  de  águas  residuais  foram  desenvolvidos  e  melhorados

extensivamente. Outra força motriz da inovação tem sido a necessidade de incorporar

a água recuperada como um recurso não convencional, bem como a recuperação de

subprodutos nos processos de depuração (nutrientes, lamas, etc.).

Contudo, este impulso é insuficiente para muitas empresas de base tecnológica que

desenvolveram soluções inovadoras e que precisariam de uma maior e mais rápida

implementação  dos  seus  produtos  no  mercado,  reforçando  assim os  seus  planos
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comerciais  e  alcançando  a  estabilidade  necessária  a  curto  prazo  para  começar  a

crescer e continuar a melhorar os seus produtos.

Por conseguinte, o modelo de inovação no setor da água precisa de uma mudança a

fim  de  encurtar  a  distância  entre  o  desenvolvimento  tecnológico  e  o  mercado,

acelerar o processo de comercialização e promover a integração dos processos de

inovação  no  setor  público.  É  também  necessário  promover  um  modelo  de

colaboração  e  especialização  no  processo  de  inovação  em  que  todos  os  agentes

envolvidos  estejam  integrados  e  interajam:  centros  de  investigação,  empresas,

administrações e sociedade."

3.3. OS LIVING LABS E A CONTRATAÇÃO PÚBLICA DE INOVAÇÃO NO

SETOR DA ÁGUA

Uma das principais caraterísticas da Contratação Pública de Inovação (CPI) é o seu

potencial para enfrentar os desafios do setor público que não podem ser resolvidos

através de produtos ou serviços disponíveis no mercado (TWIST, online).

A CPI é um instrumento da política de I&D&I que apresenta um potencial notável e

implica  vantagens para  o  setor  público,  o  setor  privado  e  a  sociedade  (Peñate  e

Sanchez, 2018):

• Garante um mercado inicial de dimensão notável para as inovações desenvolvidas

pelo setor privado.

• Reduz o risco dos fornecedores que investem em tecnologias novas e dispendiosas.

•  Indica o  caminho para a  inovação,  servindo de exemplo (efeito  demonstração),

devido ao seu papel central nos sistemas de inovação.

• Estimula o mercado, favorecendo a difusão de produtos e tecnologias.

• Proporciona um campo de testes e experimentação e um mercado de lançamento

para novos produtos e tecnologias.
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• Melhora a eficiência e a qualidade dos serviços públicos e reduz os custos a médio

e longo prazo.

O setor público é um operador económico chave que atua do lado da procura como

motor  da  inovação  tecnológica  empresarial,  promovendo  a  melhoria  dos  serviços

públicos  através  da  incorporação  de  produtos  ou  serviços  tecnologicamente

inovadores que contribuem para alcançar  um crescimento económico inteligente,

sustentável e inclusivo, como proposto na Estratégia Europa 2020 (COM(2010) 2020

final). 

Para o conseguir, a contratação pública é o instrumento mais adequado, por isso, a

União Europeia:

•incentiva as entidades adjudicantes a utilizar de forma estratégica a contratação

pública para promover e impulsionar a inovação, 

• destina fundos para a implementação da CPI em regiões menos desenvolvidas e

inovadoras e para a promoção da participação das PME no mercado público (MEC,

2015), e

•promover,  através  da  legislação  comunitária,  alterações  nos  quadros

regulamentares  e  institucionais  dos  Estados-Membros  no  domínio  da  CPI  (ver

Country Profile. The strategic use of public procurement for innovation in the digital

economy smart 2016/0040). 

Além disso, como a CPI não funciona de forma semelhante em todas as regiões, deve

ser tido em conta que "a identificação das particularidades regionais é a base para

propor  políticas  numa  perspetiva  de  procura  mais  adequada  às  caraterísticas

intrínsecas de cada território", facto que tem impacto na própria conceção e utilização

da CPI nas diferentes estratégias de Especialização Inteligente (Smart Specialization)

das  regiões  ou  no  seu  efeito  na  evolução  das  disparidades  regionais  (Peñate  e

Sánchez, 2018).

No que diz respeito ao  setor da água, a União Europeia estabeleceu o objetivo de

impulsionar a competitividade, crescimento e emprego da UE, posicionando assim a
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Europa como líder de mercado global em soluções inovadoras relacionadas com a

água  (Comissão  Europeia,  online  b).  Por  esta  razão,  promulgou  regulamentos

comunitários que se juntam à Diretiva-Quadro da Água ao exigir  um aumento da

qualidade dos  processos  de depuração,  saneamento e reutilização e  encorajou os

Estados-Membros  a  legislarem  nesta  matéria  de  modo  a  que  evoluam  de  uma

"prioridade na satisfação das exigências, para um planeamento e gestão dos recursos

hídricos  mais  atentos  às  considerações  ambientais  num  contexto  de  eficiência

integral, melhoria da vida útil dos bens e a sua manutenção", otimização e redução do

consumo energético e das perdas de água" antes de 2027, situação que está a gerar o

incumprimento dos objetivos ambientais por motivos de inviabilidade técnica e/ou

custos desproporcionados, pelo que é aconselhável que "a Administração Pública da

Água  explore  alternativas  através  da  adoção  de  produtos  ou  serviços

tecnologicamente inovadores para o desenvolvimento das suas competências, que as

tecnologias convencionais não são capazes de resolver" (MITECO, 2020a).

Contudo, segundo o MITECO (2020a), apesar da existência de ferramentas e fundos

disponíveis para o desenvolvimento e implementação de produtos inovadores, pode

ser observado um impulso deficitário por parte da Administração Pública da água

para  a  procura  de  soluções  em torno  do  planeamento  e  gestão  da  água  que se

estrutura  em  três  eixos  principais  ao  redor  dos  quais  se  resumem  as  principais

deficiências em termos de inovação e transferência  tecnológica no setor da água

dentro da Administração Pública e que coincidem, por sua vez,  com as principais

fases  de  um  procedimento  de  contratação  de  I&D&I.  No  que  diz  respeito  às

deficiências  ou  necessidades  não  satisfeitas  em  termos  de  governação  e

conhecimento da Administração Pública da água, devemos salientar:

“• A aplicação de tecnologia inovadora pela Administração Pública da água parte da

identificação das necessidades de inovação em torno da gestão e planeamento dos

recursos hídricos...

• Em relação à procura de soluções para os problemas para os quais se deteta que a

utilização de I&D&I seria relevante, existe uma desconexão entre a oferta tecnológica

diversificada do setor público e privado e as necessidades reais da Administração,
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um facto que atrasa a incorporação de tecnologia inovadora na gestão dos recursos

hídricos...

• Por vezes, a escassa participação ativa da Administração Pública da água ou a sua

incipiente participação nos mais avançados organismos públicos de investigação,

universidades,  centros tecnológicos nacionais e internacionais [...]  e setor privado,

conduz  a  um  desconhecimento  das  ações  levadas  a  cabo  entre  os  diferentes

agentes da I&D&I no setor da água...

•  Um  elemento  fundamental  para  a  aquisição  de  tecnologia  inovadora  pela

Administração Pública são os procedimentos de contratação [...] e que incentivam à

inovação. No entanto, vários destes procedimentos ainda não foram desenvolvidos

ou têm um desenvolvimento incipiente especialmente no setor da água...".

Neste  contexto,  a  figura  dos  Living Labs que surgiu no âmbito  do projeto  TWIST

(SOE2/P1/E0506) foi criada com o objetivo de reforçar o ecossistema inovador através

de infraestruturas de investigação que servem de plataforma para o desenvolvimento

de tecnologias,  projetos ou ideias relacionadas com os desafios apresentados pelo

setor da água. 

Por esta razão, os países beneficiários do projeto TWIST optaram pelos Living Labs

com o objetivo primordial  de promover uma mudança no modelo de inovação no

setor da água, o que permite (CENTA, 2021):

•Diminuir a distância entre o desenvolvimento tecnológico e o mercado.

•Acelerar o processo de comercialização.

•Promover a integração dos processos de inovação no setor público. 

•Promover um modelo de colaboração e especialização no processo de inovação em

que todos os agentes envolvidos (centros de investigação, empresas, administrações

e sociedade) estejam integrados e interajam.
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Imagem 1. Conceito de Living Lab no projeto TWIST
Fonte: (CENTA, 2021)

O TWIST define os seus Living Labs como "espaços de inovação social que oferecem

recursos que permitem aos inovadores levar a cabo os seus projetos, com a ajuda de

agentes impulsionadores e/ou dinamizadores e favorecendo o desenvolvimento de

redes de colaboração para a implementação de projetos individuais que respondam

às prioridades coletivas", em conformidade com a definição da União Europeia:

"Um Living Lab é um ecossistema de inovação aberta liderado pelo utilizador,

baseado numa parceria empresa-cidadão-governo, permitindo aos utilizadores

participar  ativamente  no  processo  de  investigação,  desenvolvimento  e

inovação" (Comissão Europeia, 2019).

Embora  estes  ecossistemas  de  inovação  aberta  "não  respondam  a  um  modelo

específico, exportável e normalizado, pois a sua configuração dependerá do contexto

em que são desenvolvidos, do ambiente que os apoia, dos intervenientes envolvidos e
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dos seus objetivos [...], apresentam um conjunto de elementos comuns, que poderiam

ser definidos como as caraterísticas que definem o conceito de Living Lab:

•Multi-Stakeholder:  todos  os  diferentes  intervenientes  envolvidos  no  setor

participam no processo (universidade, centros de investigação, indústria, governos,

administrações e cidadania,...) e fazem-no a partir da igualdade.

•Multi-Context:  ao  contrário  dos  processos  tradicionais  de  validação  em  que  o

objetivo  era  isolar,  tanto  quanto  possível,  o  contexto utilizador-produto,  criando

uma experiência de "laboratório",  num Living Lab o objetivo é recolher as inter-

relações entre múltiplos contextos num ambiente de utilização real.

•Feedback: não se trata de recolher dados que serão estudados mais tarde para

validar  um  serviço  ou  como  resultado  de  uma  experiência,  mas  para  incluir

plenamente os utilizadores no processo de inovação. O acesso à informação gerada

pela tecnologia desenvolvida no Living Lab é contínuo, permitindo modificar o que

é considerado necessário para refinar o serviço ou produto em desenvolvimento.

•Interação entre centros de investigação, empresas,  governos e utilizadores num

ambiente  real.  O  objetivo  é  criar  um  ambiente  onde  os  representantes  dos

diferentes intervenientes se inter-relacionem e colidam com base em produtos e

tecnologias  específicos.  Facilitando  a  transferência  de  conhecimentos  entre  o

mundo da investigação, as empresas e as administrações.

O processo de funcionamento de um Living Lab baseia-se numa espiral que envolve,

ao  mesmo  tempo,  a  participação  de  uma  equipa  multi-stakeholder  nas  quatro

atividades principais seguintes:

•Cocriação: co-conceção dos utilizadores e produtores, confrontando a tecnologia

com  uma  diversidade  de  pontos  de  vista,  constrangimentos  e  partilha  de

conhecimentos que sustentam a conceção de novos cenários, conceitos e objetos

relacionados.

•Exploração:  trata-se  de  envolver  todos  os  interessados,  especialmente  as

comunidades  de  utilizadores,  nas  fases  iniciais  do  processo  de  cocriação  para

descobrir novos cenários, novos desafios sociais, etc., em ambientes reais.
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•Experimentação:  a implementação de cenários "ao vivo" para a descoberta dos

usos  emergentes,  comportamentos  e  oportunidades  de  mercado  e  a

experimentação  em  cenários  ao  vivo  com  um  grande  número  de  utilizadores,

enquanto  se  recolhem  dados  que  serão  analisados  no  seu  contexto  durante  a

atividade de avaliação.

•Avaliação:  avaliação  de  conceitos,  produtos  e  serviços  de  acordo  com critérios

sociais.  Avaliar novas ideias e conceitos inovadores,  através de várias dimensões

além do meramente tecnológico".

Por sua vez,  a própria União Europeia salientou que os Living Labs são o primeiro

passo  para  "um  novo  sistema  europeu  de  I&D&I,  o  que  implica  uma  importante

mudança de paradigma para todo o processo de inovação", bem como "permitem

alcançar  uma coerência  política  de  baixo  para  cima,  partindo das  necessidades  e

aspirações dos intervenientes locais e regionais, criando uma ponte entre Horizonte

2020,  Especialização  Inteligente,  Agenda  Urbana,  Política  de  Coesão,  etc.".  Neste

contexto,  os  Living  Labs  podem  ser  considerados,  de  certa  forma,  como  um

"mercado-piloto" transversal  e orientado pelas TIC que "reforça a sinergia entre as

políticas de apoio da UE na área da investigação e inovação e posiciona as regiões e

cidades como intervenientes-chave nas estratégias de inovação da Europa" (Smart

Specialisation Platform, online).

Se acrescentarmos a estas declarações que, em termos de CPI, ficou demonstrado

que:

•as diferentes realidades de cada região devem ser consideradas "na conceção de

políticas,  uma  vez  que  os  níveis  pré-existentes  de  desenvolvimento  e  inovação

influenciam a sua eficácia". Isto pode ser constatado nos vários aspetos analisados,

tais como o facto de o mesmo tipo de CPI não funcionar de forma semelhante em

todas  as  regiões,  a  importância  do financiamento ou a  aquisição de serviços  e

produtos  inovadores.  Este  facto  pode  ter  um  impacto  na  própria  conceção  e

utilização  da  CPI  nas  diferentes  estratégias  de  especialização  inteligente  das

Comunidades Autónomas ou no seu efeito na evolução das disparidades regionais"

(Peñate e Sánchez, 2018).
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•a  contratação  pública  aplicada  à  transferência  de  conhecimento  através  de

Organismos  Públicos  de  Investigação  (OPI)  apresenta  "potencialidades

inexploradas no contexto da hélice quádrupla", na medida em que se observa uma

mudança na dinâmica e funções dos OPI que passam "de ter funções puramente

de produção de I&D para ter  capacidade de decisão na atribuição de fundos e

monitorização do desenvolvimento de inovações, transformando positivamente o

ecossistema relacional" (Lobera et al, 2018).

Os Living Labs são um elemento-chave para alcançar uma mudança no modelo de

inovação no setor da água no sentido de um modelo de colaboração e especialização

no processo de inovação e, uma ferramenta ideal para "ajudar as regiões europeias a

identificar e valorizar os seus respetivos nichos económicos e vantagens competitivas

na perspetiva da especialização inteligente" (Smart Specialisation Platform, online).

No  setor  da  água,  os  Living  Labs  podem  atuar  como  catalisadores  da  CPI,

constituindo  uma  plataforma  tecnológica  e  um  ecossistema  de  inovação  para  a

transferência tecnológica entre os diferentes intervenientes do setor da água, neste

caso, o tratamento de águas residuais e a reutilização e recuperação de recursos, um

campo em que ainda é  necessário  um grande desenvolvimento  tecnológico  para

responder às exigências das pequenas populações.

É importante destacar a sua legitimidade como pilar  da mudança de governação,

baseada no aumento do grau de confiança das empresas nos organismos públicos de

investigação (neste caso, um Living Lab), alinhando os objetivos de inovação do Living

Lab com os das empresas. Não pode ser negligenciada a natureza social dos Living

Labs como ecossistemas de inovação, com uma forte base na interação social com o

ambiente  mais  próximo  ou  mais  familiar.  A  eficácia  do  instrumento  da  CPI  é

favorecida pela  existência  de relações anteriores  estabelecidas entre os diferentes

agentes  do  Living  Lab.  A  comunidade  de  utilizadores  dos  Living  Labs  facilitará  o

desenvolvimento  de  redes  estáveis,  facilitando  os  custos  de  transação  e

estabelecendo um contexto favorável ao intercâmbio de conhecimentos inovadores e
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à  cocriação  de  soluções  inovadoras.  Neste  contexto,  as  empresas  participantes

relatariam  elevados  níveis  de  satisfação,  especialmente  com  base  na  orientação

aplicada da ferramenta de CPI e na possibilidade de se envolverem em intercâmbios

com os investigadores. Além disso, a CPI "apresenta potencialidades inexploradas no

contexto da hélice quádrupla (Maldonado et al.,  2009),  sendo capaz de fomentar a

transferência de conhecimento com organizações do terceiro setor para desenvolver

novos produtos e serviços para necessidades sociais que se situam fora dos incentivos

do mercado". (Lobera et al, 2018).

Portanto,  podemos  concluir  dizendo  que  os  Living  Labs  podem  chegar  a

desempenhar um papel fundamental no desenvolvimento de ações de Contratação

Pública de Inovação no setor da água, na medida em que podem implementar a CPI

através da transferência de conhecimento (Lobera et al, 2018) transformando, por sua

vez, o sistema de inovação do setor da água. 
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4. INSTRUMENTOS E INICIATIVAS DE APOIO À 

CONTRATAÇÃO PÚBLICA DE INOVAÇÃO

As políticas e mecanismos para promover a inovação "podem ser agrupados em dois

grandes grupos:  os que são orientados pela procura e os que são orientados pela

oferta  [...]  as  políticas  baseadas  na  oferta visam  aumentar  os  seus  incentivos  ao

investimento  na  inovação,  diminuindo  os  seus  custos  através,  por  exemplo,  de

financiamento direto de I&D, incentivos fiscais, sistemas de partilha de risco e dívidas,

assim como serviços de extensão tecnológica. [...]  as  políticas baseadas na procura

estão orientadas para aumentar a procura de inovação, gerando incentivos para que a

inovação  ocorra  [...]  A  contratação  pública,  a  regulamentação,  os  subsídios  e  os

incentivos fiscais aos consumidores que adquirem determinados produtos ligados à

inovação são exemplos de instrumentos de política de inovação do lado da procura"

(Lobera et al, 2018).

Tradicionalmente,  as  políticas  de  inovação  têm-se  centrado  no  lado  da  oferta,

contudo, "a sensação de que as políticas tradicionais de inovação do lado da oferta

são  insuficientes  para  enfrentar  os  desafios  colocados  pela  promoção  da

competitividade" (Edler e Georghiou, 2007) levou ao impulso de políticas do lado da

procura de inovação.

Na Europa, o impulso para as políticas de inovação do lado da procura surgiu como

resultado do relatório do grupo de especialistas conhecido como o "relatório Aho"

(Aho  et  al,  2006),  em  que  os  especialistas  salientaram  que  "a  razão  pela  qual  as

empresas não investem o suficiente em I&D e inovação na Europa é a falta de um

mercado  favorável  à  inovação  no  qual  lançar  novos  produtos  e  serviços",  daí  "a

necessidade de levar a procura, mais especificamente a procura pública, mais para o
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centro  da  elaboração  de  políticas  de  inovação  e  utilizá-la  para  complementar  as

medidas existentes e novas medidas do lado da oferta" (Edler e Georghiou, 2007).

Segundo  Edler  e  Georghiou  (2007),  as  políticas  do  lado  da  procura  podem  ser

classificadas  em  quatro  grupos  principais:  políticas  sistémicas,  regulamentação,

contratação  pública  e  estimulação  da  procura  privada  (imagem  2).  Enquanto  as

políticas  de inovação do lado da procura  "dependem fortemente da  utilização de

regulamentos e normas e, mais amplamente, do conceito de promoção de mercados-

piloto", a Contratação Pública de Inovação (CPI) pode ser considerada como "a pedra

angular de uma combinação de políticas coordenadas e específicas da tecnológica ou

do setor", pelo que nos concentramos neste capítulo nos instrumentos e iniciativas de

apoio à CPI.

Imagem 2. Classificação das ferramentas de políticas de inovação
Fonte: Edler y Georghiou (2007)

4.1. INSTRUMENTOS E INICIATIVAS A NÍVEL EUROPEU

O  objetivo  estratégico  da  União  Europeia  é  "tornar-se  na  economia  baseada  no

conhecimento mais competitiva e dinâmica do mundo,  capaz de um crescimento
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económico  sustentável  com  mais  e  melhores  empregos  e  maior  coesão  social"

(Parlamento Europeu,  online a) e "criar um verdadeiro mercado único europeu da

inovação que atraia  empresas  inovadoras"  (Parlamento Europeu,  online b),  para o

conseguir, dado que as políticas e ferramentas de promoção da inovação do lado da

oferta não são suficientes para assegurar que o investimento em I&D&I por parte das

empresas europeias atinja o nível  necessário para fazer da Europa uma referência

mundial,  optou  por  uma  combinação  de  políticas  coordenadas  para  promover  a

inovação tanto do lado da oferta como do lado da procura. Em particular, optou pela

capacidade  das  administrações  públicas  para  agir  sobre  a  inovação  através  da

procura de produtos e serviços públicos, com base no facto de a contratação pública

na União Europeia representar quase 20% do seu PIB.

Os  instrumentos  e iniciativas  desenvolvidos  pela  União Europeia  para promover  a

contratação  pública  de  inovação  assentam  em  dois  pilares:  legislação  e

financiamento europeu.

A União Europeia, através da legislação europeia, influencia a legislação dos Estados-

Membros e das suas regiões. Na lei há uma regra segundo a qual um regulamento de

nível inferior deve ser sempre compatível com um regulamento de nível superior, e

não pode ir contra esta porque seria anulável pelos níveis superiores. Com base nesta

regra, os países e regiões que compõem a União Europeia têm de legislar de acordo

com as diretrizes estabelecidas pela União Europeia e,  como tal,  os regulamentos

comunitários podem influenciar e promover mudanças nos quadros regulamentares

e institucionais dos Estados-Membro.

No  domínio  da  contratação  pública,  os  Estados-Membros  da  União  Europeia  são

atualmente afetados pelas três diretivas seguintes, que devem ser transpostas para o

direito nacional:

•Diretiva 2014/23/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de

2014,  relativa  à  adjudicação  de  contratos  de  concessão: estabelece  as  normas

aplicáveis  aos  procedimentos  de  contratação  pelos  poderes  e  entidades
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adjudicantes através de uma concessão, cujo valor estimado seja igual ou superior

aos limiares estabelecidos no seu artigo 8.

•Diretiva 2014/24/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de

2014, relativa à contratação pública e que revoga a Diretiva 2004/18/CE: estabelece

as  normas  aplicáveis  aos  procedimentos  de  contratação  por  entidades

adjudicantes relativamente a contratação pública e a concursos para projetos, cujo

valor estimado seja igual ou superior aos limiares previstos no seu artigo 4.

•Diretiva 2014/25/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de

2014,  relativa  à  contratação  por  entidades  que  operam  nos  setores  da  água,

energia,  transportes  e  serviços  postais  e  que  revoga  a  Diretiva  2004/17/CE:

estabelece as normas aplicáveis aos procedimentos de contratação pelas entidades

adjudicantes no que diz respeito aos contratos e concursos para projetos, cujo valor

estimado seja igual ou superior aos limiares estabelecidos no seu artigo 15º.

Estas  Diretivas  visam  encorajar  "as  empresas  a  desenvolver  a  sua  capacidade  de

inovação, mantendo os requisitos básicos de concorrência, transparência e igualdade

de  tratamento",  bem  como  facilitar  "abordagens  à  contratação  que  se  tenham

revelado «favoráveis à inovação»". (Comissão Europeia, 2015) "mantendo, contudo, os

requisitos  básicos  de  concorrência,  transparência,  igualdade  de  tratamento  e

conformidade com as normas da UE em matéria de auxílios estatais" (Water PiPP,

2015).

O guia "A Contratação Pública como Motor da Inovação nas PME e serviços públicos"

(Comissão Europeia, 2015) resume as disposições em matéria de contratação pública

de inovação que são abrangidas por estas diretivas:

“1.  Racionalização  dos  requisitos  de  documentação  na  fase  de  seleção:  a

participação das PME em concursos públicos é encorajada.

2.  Clarificação  da  isenção  dos  serviços  de  I&D,  ou  o  que  é  conhecido  como

Contratação  Pré-comercial  (já  existente  no  quadro  jurídico  de  2004):  os

adquirentes públicos são encorajados a estimular o desenvolvimento de soluções

novas/inovadoras.
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3. Clarificação das normas sobre as consultas preliminares do mercado: há uma

melhoria na consulta e estimulação do mercado.

4.  Promoção  das  especificações  funcionais  e  baseadas  no  desempenho:  é

estimulado o desenvolvimento da inovação, evitando especificações técnicas.

5. Incentivo ao procedimento competitivo com negociação: há uma melhoria na

consulta e estimulação do mercado.

6.  Melhorar  a  disponibilidade  do  diálogo  competitivo:  o  estímulo  ao

desenvolvimento de soluções inovadoras é aumentado.

7. Capacidade de aplicar critérios ambientais e sociais e de ter em conta o custo do

ciclo de vida: o estímulo ao desenvolvimento de soluções inovadoras é aumentado.

8.  Possibilidade  de  introduzir  critérios  de  adjudicação  relacionados  com  as

caraterísticas inovadoras (artigo 67 da diretiva revista).

9.  Clarificação das normas para a contratação conjunta (transfronteiriça):  há um

incentivo para uma maior procura no mercado e o risco individual de contratação

dos projetos inovadores iniciais com resultados incertos é diluído.

10. Organização da apresentação dos relatórios anuais dos Estados-Membros sobre

contratação pública de soluções inovadoras e participação das PME: é fornecida

uma melhor ideia qualitativa e quantitativa da natureza da contratação".

A  Comissão  Europeia  também  reforçou o  seu  quadro  político  para  impulsionar  a

inovação do lado da procura, fornecendo um manancial de  material de apoio para

facilitar aos Estados-Membros a implementação da contratação pública de inovação

nas suas regiões. Destacamos:

•A contratação pré-comercial: promover a inovação para garantir serviços públicos

sustentáveis e de alta qualidade na Europa (COM(2007) 799 final): chama a atenção

dos Estados-Membros para as oportunidades oferecidas pela contratação pública

pré-comercial subutilizada. 

•A contratação pré-comercial: promover a inovação para garantir serviços públicos

sustentáveis e de alta qualidade na Europa. Exemplo de uma possível abordagem à

contratação  de  serviços  de  I&D  utilizando  a  partilha  de  riscos  e  benefícios  em

condições  de  mercado,  ou  seja,  a  contratação  pré-comercial (SEC(2007)  1668):
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prevê,  como  exemplo,  uma  possível  aplicação  da  contratação  pública  pré-

comercial ao abrigo do quadro jurídico em vigor.

•Guide on dealing with innovative solutions in public procurement. 10 elements of

good practice.  Commission staff  working document  SEC(2007)  280 (2007):  guia

sobre  a  penetração  de  produtos,  obras  e  serviços  inovadores  disponíveis

comercialmente no setor público que identifica dez boas práticas para promover o

potencial da contratação pública para estimular a inovação.

•Guia  A  contratação  pública  como  motor  da  inovação  nas  PME  e  nos  serviços

públicos (2015):  indica  aos  decisores  políticos  a  nível  regional  e  nacional  o  que

podem fazer para apoiar a contratação de inovação, bem como ferramentas que as

regiões  podem  utilizar  para  desbloquear  o  potencial  de  financiamento  da

contratação pública.

•Como fazer com que a contratação pública funcione na Europa e para a Europa

(COM(2017)  572  final):  apresenta  uma  estratégia  de  contratação  pública  que

estabelece o quadro político global  e  define prioridades  claras para melhorar  a

contratação pública na prática e apoiar o investimento no seio da UE.

•Orientações  sobre a  contratação pública  no domínio da inovação (C(2018)  3051

final):  apresenta de forma concisa os aspetos-chave da contratação pública em

matéria  de inovação (o  porquê de ser  importante,  quem são os  interessados  e

como pode ser realizado).

•Diretrizes  sobre  a  participação  de  proponentes  e  bens  de  países  terceiros  no

mercado de contratação pública da UE (C(2019) 5494 final): prestam assistência aos

adquirentes públicos, melhorando a sua compreensão de certos aspetos práticos

dos procedimentos de contratação pública estabelecidos na legislação relevante

da UE, ao gerir a participação de países terceiros em concursos.

•Policies  on  Public  procurement (online):  informações  sobre  as  políticas  de

contratação pública na UE.

•  U policy initiatives on Innovation Procurement (online):  apresenta as iniciativas

políticas da UE sobre CPI.
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•Innovation  procurement (online):  apresenta  as  iniciativas  políticas  da  UE  em

matéria de CPI, bem como as oportunidades de co-financiamento e networking.

•Benchmarking  of  national innovation  procurement  investments  and  policy

frameworks  across  Europe (online):  estudo  SMART  016/0040  sobre  avaliação

comparativa dos quadros políticos nacionais e investimentos em CPI em toda a

Europa.

•European  Assistance  For  Innovation  Procurement  -  EAFIP (online):  iniciativa

financiada pela Comissão Europeia para prestar assistência local aos adquirentes

públicos  para  iniciar  novas  CPI  e  para  promover  boas  práticas  e  reforçar  as

evidências baseadas em CPI concluídas.

Por  último,  no  domínio  da  água,  os  Estados-Membros  da  União  Europeia  são

atualmente afetados pela seguinte legislação comunitária:

•Diretiva 2000/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de

2000, que estabelece um quadro de ação comunitária no domínio da política da

água (Diretiva-Quadro da água): estabelece um quadro para a proteção das águas

de superfície interiores, águas de transição, águas costeiras e águas subterrâneas.

Esta Diretiva-Quadro da Água (DQA) "é uma resposta à necessidade de unificar as

ações  de  gestão  da  água  na  União  Europeia.  Devido  ao  facto  de  as  águas  da

Comunidade  Europeia  estarem  sujeitas  a  uma  pressão  crescente  do  crescimento

contínuo da procura, de boa qualidade e em quantidades suficientes para todas as

utilizações,  é  necessário  tomar  medidas  para  proteger  a  água  tanto  em  termos

qualitativos como quantitativos e assim garantir a sua sustentabilidade. Além disso, a

DQA  permitirá  estabelecer  objetivos  ambientais  homogéneos  entre  os  Estados-

Membros para as massas de água e avançar juntos na sua realização, partilhando

experiências" (MITECO, online).

A  Comissão  Europeia,  através  de  financiamento  europeu,  impulsionou  a

implementação da contratação pública de inovação nos Estados-Membro:
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•Programas-quadro de I&D&I: os programas-quadro1 de investigação e inovação da

UE têm financiado projetos em que grupos de adjudicantes de diferentes países

europeus estão a implementar conjuntamente ações de Contratação Pública Pré-

Comercial (CPC) e ações de Contratação Pública de Tecnologias Inovadoras (CPTI),

bem como projetos de coordenação e networking que preparem o terreno para

futuras CPC e CPTI (Comissão Europeia, c, e, g).

•Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (fundos EEI): Os Estados-Membros

e  as  suas  regiões  podem  cofinanciar  contratações  de  inovação,  incluindo  a

Contratação Pública Pré-comercial, a partir dos Fundos EEI no contexto das suas

estratégias de especialização inteligente (C2018, 3051 final). Existem cinco fundos

EEI:

1. Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).

2. Fundo Social Europeu (FSE).

3. Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER).

4. Fundo Europeu Marítimo e das Pescas (FEMP).

5. Fundo de Coesão.

As sinergias entre os Programas-Quadro de I&D&I e os Fundos EEI podem também

ser utilizadas para cofinanciar projetos de contratação pública de inovação (CPC e/ou

CPTI) (Comissão Europeia, e). 

A Comissão Europeia financiou também uma multiplicidade de projetos relacionados

com a contratação pública de inovação. Destacamos pelo seu interesse no domínio

da CPI:

•Procure2Innovative:  coordenar e implementar estratégias em CPI e promover o

intercâmbio de boas práticas e experiências de sucesso entre os seus participantes

através de entidades encarregadas de promover e fomentar a CPI em cada país

denominadas  Centros  de  Competência  Nacionais  em  CPI.  Espanha  e  Portugal

participam neste projeto.

1 Primeiro, através do 7º Programa-Quadro (FP7) e do Programa de Competitividade e Inovação (CIP) e, mais tarde
com os seus sucessores, o programa Horizonte 2020 (atualmente a aguardar o lançamento do programa Horizonte
Europa) e o programa para a Competitividade das Empresas e PME (COSME).
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Mais informações: https://procure2innovate.eu

•PROCURA+:  é  desenvolvido  em paralelo  com a  Procure2Innovate  e  tem como

objetivo  organizar,  numa  base  anual,  os  Prémios  Procura+  que  destacam  as

aquisições  e  os  procedimentos  concorrenciais  sustentáveis  e  inovadores  e  dão

visibilidade  às  autoridades  públicas  europeias  mais  dinâmicas,  progressistas  e

inovadoras e às suas iniciativas. Espanha, França e Portugal participam nesta rede.

Mais informações: https://procuraplus.org/awards

•Procurement of Innovation Platform: ajuda as autoridades públicas, adquirentes

públicos, decisores políticos e gestores, investigadores e outras partes interessadas

a aproveitar o poder da CPI; e fornece acesso a uma base de dados centralizada de

CPI  que  reúne  recursos  úteis  (documentos  políticos  e  estratégicos  europeus  e

nacionais, ferramentas, estudos de caso, dados de projetos e iniciativas, e relatórios)

num único local.

Mais informações: https://innovation-procurement.org

•iBuy:  desenvolver  modelos  inovadores  adequados  à  mobilização  dos

intervenientes  públicos  e  privados  com  base  no  "processo  de  descoberta

empresarial" ligado às estratégias de investigação e inovação para a especialização

inteligente  na  área  da  contratação  pública  de  inovação,  promovendo,

simultaneamente,  uma  perspetiva  europeia  e  assegurando  a  durabilidade  e  a

transferibilidade  dos  resultados  obtidos.  Espanha  e  Portugal  participam  neste

projeto.

Mais informações: https://www.interregeurope.eu/ibuy

•Big  Buyers:  promover  a  colaboração  entre  grandes  adquirentes  públicos  na

implementação de contratação pública estratégica para soluções sustentáveis.

Mais informações: https://sustainable-procurement.org/big-buyers

•Learning Technology Accelerator: acelerar  a  transferência  de conhecimentos,  o

diálogo e a sensibilização para a CPI no setor das tecnologias de aprendizagem

através da criação de uma vasta rede europeia de adquirentes de tecnologias de

aprendizagem. Espanha, França e Portugal participam neste projeto.

Mais informações: https://www.learntechaccelerator.eu
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•PRONTO: ajudar os adquirentes públicos a implementar a Contratação Pública de

Tecnologias Inovadoras (CPTI). Espanha e Portugal participam neste projeto.

Mais informações: https://www.pronto-ppi.eu/about/pronto-in-a-nutshell

•Innovation  Procurement  Brokers (InnoBrokers):  facilitar  a  aquisição  de  bens  e

serviços inovadores, reforçando as ligações entre os adquirentes públicos do lado

da procura e as empresas inovadoras do lado da oferta. Espanha participa neste

projeto.

Mais informações: https://innovation-procurement.org/innobrokers

•Smart.Met: promover o desenvolvimento de novas tecnologias para fazer frente à

recolha e gestão de dados de contagem inteligente, através de uma Contratação

Pública  Pré-Comercial  (CPC)  conjunta.  Espanha,  França  e  Portugal  participam

neste projeto.

Mais informações: http://www.smart-met.eu

•Water  PiPP:  mobilizar  o  poder  de  contratação  dos  intervenientes  públicos  e

privados para acelerar a inovação e contribuir para a resolução dos desafios sociais

relacionados com a água e melhorar a competitividade da indústria europeia da

água num mercado global. Espanha e França participam neste projeto.

Mais informações:   http://waterpipp.eu/about/objectives  

A Comissão Europeia fornece três links para a lista de projetos de contratação pública

de inovação, em curso e/ou concluídos, que financiou: 

•https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/eu-funded-projects-implementing-

pre-commercial-procurements-pcp-or-public-procurement-innovative

•https://cosme.easme-web.eu (selecionando “Public procurement” no filtro “Topic”)

•https://innovation-procurement.org/resources
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4.2. INSTRUMENTOS E INICIATIVAS A NÍVEL NACIONAL

Como vimos no capítulo 3, a contratação pública é o instrumento mais adequado para

promover a inovação tecnológica empresarial do lado da procura, razão pela qual a

União Europeia promove mudanças nos quadros regulamentares e institucionais dos

Estados-Membros em matéria de CPI através da legislação comunitária. Este facto,

juntamente com a regra jurídica de que um regulamento de nível inferior deve ser

sempre compatível com um regulamento de nível superior, e não pode ir contra esta

porque seria anulável pelos níveis superiores, significa que os países e regiões que

compõem a União Europeia têm de legislar de acordo com as diretrizes estabelecidas

por esta última.

O  estudo  SMART  016/0040  sobre  a  avaliação  comparativa  dos  quadros  políticos

nacionais e dos investimentos públicos nacionais em CPI na Europa revela como os

países  adaptaram  ou  estão  a  adaptar  a  sua  legislação  à  legislação  comunitária

(Comissão  Europeia,  2020),  no  entanto,  vamos  concentrar-nos  nos  países

participantes no projeto TWIST (Espanha,  França e Portugal),  embora os restantes

países europeus possam consultar este estudo, o qual fornece informação detalhada

e comparável para 302 países:

•Governação e enquadramento jurídico do país

•Avaliação comparativa do enquadramento político da CPI com base nos seguintes

indicadores:

Indicador 1 - Definição oficial

Indicador 2 - Políticas horizontais

Indicador 3 - Políticas TIC

Indicador 4 - Políticas setoriais

Indicador 5 - Plano de ação

Indicador 6 - Objetivo das despesas

Indicador 7 - Sistema de monitorização

2 Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Dinamarca, Estónia, Finlândia,
França, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Baixos, Polónia, Portugal,
República Checa, Roménia, Suécia, Suíça, Reino Unido.
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Indicador 8 - Incentivos

Indicador 9 - Medidas de assistência e capacitação

Indicador 10 - Mercado de contratação pública favorável à inovação

•Investimentos em contratação pública de tecnologias inovadoras

Analisaremos  agora  os  instrumentos  e  iniciativas  que  foram  desenvolvidas  em

Espanha,  França  e  Portugal  para  promover  a  contratação  pública  de  inovação,

concentrando-nos, como na secção 4.1, na sua legislação e fontes de financiamento.

4.2.1. Espanha a nível nacional
Espanha,  tal  como  a  União  Europeia,  através  da  legislação  influencia  e  promove

mudanças no país em matéria de CPI.

Em matéria de contratação pública, a Lei 9/2017 sobre Contratação do Setor Público é

a norma que transpõe as Diretivas Europeias 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE no

quadro  jurídico  nacional  com  a  peculiaridade  de  que,  o  sistema  espanhol  de

contratação pública ao estar descentralizado, as Comunidades Autónomas - CA (nível

regional)  com  as  Entidades  Locais  (nível  local)  podem  desenvolver  temáticas  de

acordo  com  as  suas  próprias  competências  (Comissão  Europeia,  2020  e  MITECO,

2020b).

Em  matéria  de  contratação  pública  de  inovação,  a  Lei  14/2011,  de  1  de  junho,  da

Ciência, Tecnologia e Inovação introduz e regula aspetos fundamentais relacionados

com  a  CPI,  estabelecendo  os  princípios,  prioridades,  objetivos  e  mecanismos  de

Espanha no domínio da I&D&I (art.6 ),  bem como os eixos prioritários do Plano de

Inovação do Estado (art. 44.3), entre os quais se encontra a promoção da contratação

pública  de  atividades  inovadoras,  com  o  objetivo  de  alinhar  a  oferta  tecnológica

privada e a procura pública, através de ações em cooperação com as Comunidades

Autónomas e Entidades Locais, em conformidade com o disposto na Lei 2/2011, de 4

de  março,  da  Economia  Sustentável. Além  disso,  a  legislação  que  estabelece  em
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primeira instância a definição de Investigação, Desenvolvimento e Inovação (I&D&I),

cuja  diferenciação  é  fundamental  ao  estabelecer  corretamente  os  procedimentos

específicos  de  contratação  para  a  promoção  da  inovação  tecnológica  na

Administração Pública,  é  a  Lei  27/2014,  de  27  de novembro,  do  Imposto  sobre  as

Sociedades (MITECO, 2020b).

Além disso, o Decreto Real 404/2020, de 25 de fevereiro, que desenvolve a estrutura

orgânica  básica  do  Ministério  da  Ciência  e  Inovação,  confia  a  promoção  da

contratação pública de inovação em Espanha (art. 4.1.i) à Secretaria Geral da Inovação

através da Subdireção Geral para a Promoção da Inovação (ESHorizonte2020, online).

No  domínio  da  água,  a  Lei  10/2001,  de 5  de  julho,  do  Plano  Hidrológico  Nacional

Espanhol estabelece  que  o  programa  de  investigação,  desenvolvimento  e

conhecimento  no  domínio  dos  recursos  hídricos  (art.34.1)  deve  ser  elaborado  e

executado  a  nível  estatal,  sem  prejuízo  das  competências  das  Comunidades

Autónomas  no  domínio  da  água  e  da  investigação.  Além  disso,  o  Decreto  Real

Legislativo  1/2001,  de  20  de  julho,  que  aprova  o  Texto  Revisto  da  Lei  da  Água,

estabelece que o Conselho Nacional da Água (art.20) pode propor às Administrações e

Organismos públicos as linhas de estudo e investigação para o desenvolvimento das

inovações  técnicas  em  termos  de  obtenção,  utilização,  conservação,  recuperação,

tratamento integral e economia da água (MITECO, 2020b).

Espanha também reforçou o seu quadro político para impulsionar a inovação do lado

da  procura,  fornecendo  material  de  apoio para  facilitar  a  implementação  de

contratação pública de inovação nas regiões:

•Guia 2.0 para a contratação pública de inovação:  fornece orientações básicas e

gerais  para  a  organização  de  concursos  públicos  de  forma  a  incentivar  a

apresentação de propostas que incorporem soluções inovadoras (MEC, 2015). Este

guia é uma atualização do "Guia da Contratação Pública Inovadora" (MICINN, 2011).

•Contratação  pública  inovadora.  Fundamentos  e  instrumentos: fornece

fundamentos  e  instrumentos  para  que as  Administrações  Públicas  orientem as
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suas contratações não só para o cumprimento dos seus objetivos,  mas também

para a promoção do desenvolvimento tecnológico das organizações, incentivando

aquelas que fazem propostas mais inovadoras na sua oferta com o objetivo final de

promover o desenvolvimento tecnológico das empresas,  gerando oportunidades

de negócio em organizações inovadoras (INAP, 2013).

•Guia para a Contratação Pública de Inovação e procedimento de contratação na

Administração Pública da Água:  responde ao desafio de promover,  incentivar  e

acelerar a contratação inovadora utilizando procedimentos existentes que podem

ser a priori complexos ou desfavoráveis à promoção da inovação e transferência de

tecnologia, e que respondem às necessidades reais da Administração Pública da

Água (MITECO, 2020b). 

Espanha,  através  de  financiamento  estatal,  tem  promovido  a  implementação  da

contratação pública de inovação no país através do Centro para o Desenvolvimento

Tecnológico Industrial - CDTI, que é o organismo público que representa Espanha na

rede  de  Centros  de  Competência  Nacionais  em  CPI  europeus,  que  surgiu  como

resultado do projeto Procure2Innovate e cujo objetivo é ser a entidade responsável

pela promoção e fomento da CPI no país (https://procure2innovate.eu/spain):

•Innocompra:  instrumento  de  financiamento  para  o  adquirente  público  que

fornece incentivos económicos para promover o desenvolvimento de produtos ou

serviços inovadores através do mecanismo da CPI cofinanciados com fundos EEI

(FEDER)  através  da  linha  FID  -  Fostering  Innovation  through  Demand  (INNAP-

INNOVA, 2013 e Comissão Europeia, 2020). 

Os adquirentes públicos devem ser organismos e entidades do setor público que

tenham o estatuto de entidade adjudicante e prestem um serviço público de que

sejam proprietários,  desde que,  devido à  natureza  tanto do prestador como do

serviço, a ajuda não provoque distorção de mercado (MICINN, online).

•Innodemanda: instrumento de financiamento para os fornecedores que sincroniza

os instrumentos financeiros de apoio à I&D empresarial  (lado da oferta)  com os

concursos do setor público (lado da procura) utilizando os incentivos financeiros
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existentes que cobrem única e exclusivamente atividades de I&D&I que, por sua

vez, não devem fazer parte do objeto do concurso público (INNAP-INNOVA, 2013 e

Comissão Europeia, 2020).

É possível  que as ações financiadas com o Innocompra possam ser sincronizadas,

através de um protocolo de ação entre o adquirente público e a agência financiadora

da inovação, com a disponibilização de financiamento para fornecedores através do

mecanismo Innodemanda (INNAP-INNOVA, 2013).

•Recolha de manifestações de interesse para soluções inovadoras orientadas para a

procura pública: recolhe propostas de potenciais fornecedores de serviços de I&D,

de  preferência  empresas,  que  possam  constituir  um  repositório  de  ideias  para

futuros concursos (CDTI, online b).

Outros instrumentos foram também implementados para promover a CPI a partir de

uma abordagem global. Os principais são:

•Janela CPI: canal de comunicação específico para consultas e propostas de CPI

cujos principais objetivos são contribuir para a identificação de oportunidades de

CPI,  prestar  assistência  técnica  em  I&D  às  entidades  adjudicantes  e  promover

ações de CPI (INAP, 2013).

•Prémios CPI: os Prémios Nacionais de Inovação e Conceção (convocatórias 2011,

2013, 2015 e 2016) contaram com uma modalidade centrada na contratação pública

de inovação destinada a  "entidades pertencentes ao setor  público,  incluindo as

regidas pelo direito privado, que realizaram ações de promoção da inovação do

lado  da  procura  através  da  contratação  pública"  (Observatório  de  Contratação

Pública, online).

•Atividades de promoção.

4.2.2. França a nível nacional
França,  tal  como  a  União  Europeia,  através  da  legislação influencia  e  promove

mudanças no país em matéria de CPI.
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Em matéria de contratação pública,  a Portaria n.º 2015-899 de 23 de julho de 2015

sobre contratação pública  e a Portaria n.º 2016-360 de 25 de março de 2016 são as

normas que transpõem as Diretivas Europeias 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE

para o quadro jurídico nacional com a peculiaridade de que, uma vez que o sistema

francês  de  contratação  pública  é  semi-descentralizado,  operam  a  nível  nacional

através da Union des Groupements d'Achats Publics (UGAP, em português, União de

Grupos de Contratação Pública) e a nível regional através da PlateForme Régionale

des Achats (PFRA, em português, Plataformas Regionais de Contratação) de acordo

com as suas competências (Comissão Europeia, 2020).

Em  matéria  de  contratação  pública  de  inovação,  o Pacto  Nacional  para  o

Crescimento, Competitividade e Emprego (2012) estabeleceu como meta de despesa

que as CPI adjudicadas às PME inovadoras atinjam 2% do orçamento nacional  de

contratação  pública  em  2020  e,  a  Circular  5681  /  SG  do  Primeiro  Ministro (2013)

introduziu  uma  descrição  do  âmbito  e  nível  de  ambição  da  CPI  pelas  entidades

adjudicantes nacionais a nível estatal que são abordados na meta nacional de CPI,

bem  como  a  exigência  de  desenvolver  um  roteiro  setorial  para  a  CPI  (Comissão

Europeia, 2020).

Em  matéria  de  contratação  pública  de  inovação,  o Pacto  Nacional  para  o

Crescimento, Competitividade e Emprego (2012) estabeleceu como meta de despesa

que as CPI adjudicadas às PME inovadoras atinjam 2% do orçamento nacional  de

contratação  pública  em  2020  e,  a  Circular  5681  /  SG  do  Primeiro  Ministro (2013)

introduziu  uma  descrição  do  âmbito  e  nível  de  ambição  da  CPI  pelas  entidades

adjudicantes nacionais a nível estatal que são abordados na meta nacional de CPI,

bem  como  a  exigência  de  desenvolver  um  roteiro  setorial  para  a  CPI  (Comissão

Europeia, 2020).

No domínio da água,  a Lei da Água e do Ambiente Aquático de 30 de dezembro de

2006 (LEMA) é a lei francesa que transpõe a Diretiva-Quadro da Água (DQA) para o
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direito  francês.  A  LEMA  traz  dois  importantes  avanços  concetuais  à  legislação

francesa:

•o reconhecimento do direito à água para todos, em conformidade com a ação

internacional de França neste domínio,

•a tomada em consideração da adaptação às alterações climáticas na gestão dos

recursos hídricos.

"Em conformidade com os princípios da DQA, a política francesa da água é agora

definida numa base de parceria entre o Estado, todas as comunidades locais e os

utilizadores associados a cada nível, uma vez que visa proporcionar uma gestão global

dos  recursos,  otimizando  a  satisfação  das  necessidades  e  a  preservação  dos

ecossistemas aquáticos" (Nion, 2009).

A lei renova a organização institucional, em particular as Agências da Água e cria o

Office  Français  de  la  Biodiversité  (OFB,  em  português,  Gabinete  Francês  para  a

Biodiversidade), com vista a uma maior eficiência. 

"O  papel  das  agências  da  água  consiste  em  apoiar  ações  a  nível  das  bacias,

fornecendo incentivos aos proprietários locais que realizam atividades que cumpram

os  objetivos  estabelecidos  pelas  agências.  Para  atingir  este  objetivo,  as  agências

contam com as ligações estabelecidas com os intervenientes locais e procuram o

apoio de consórcios para promover o Schéma d'Aménagement et de Gestion de l'Eau

(SAGE, em português, Plano de Gestão e Desenvolvimento da Água) ou os contratos

ambientais" (Nion, 2009).

O OFB é uma instituição pública dedicada à proteção da biodiversidade.  Uma das

suas prioridades é responder urgentemente aos desafios da preservação da vida.

A  OFB  substituiu  a  Agence  Française  pour  la  Biodiversité  (AFB,  em  português,

Agência Francesa para a Biodiversidade) e o Office National de la Chasse et de la

Faune Sauvage (ONCFS, em português, Gabinete Nacional de Caça e Vida Selvagem).

A união destas duas instituições através da criação do OFB torna possível, na luta pela

proteção da natureza, reunir conhecimentos sobre ambientes aquáticos, terrestres e

marinhos e apresentar uma frente comum contra as ameaças à biodiversidade em

França. 
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Além disso,  França também reforçou o  quadro  político  da  UE para  impulsionar  a

inovação do lado da procura, fornecendo material de apoio para ajudar as regiões a

implementar a contratação pública de inovação:

•O Guide pratique Achat Public Innovant contribui para a difusão a longo prazo da

inovação nas contratações públicas, ajudando ao mesmo tempo os adquirentes a

explorar as novas potencialidades oferecidas pela regulamentação (Ministère de

l'économie et des finances et de la Relance, online).

França não dispõe de financiamento estatal específico para encorajar os adquirentes

públicos de todo o país a todos os níveis (nacional, regional e/ou local) a envolverem-

se na CPI porque é obrigatório que as entidades do governo central implementem

roteiros para a CPI para atingir o objetivo nacional de dedicar 2% das despesas com

contratação pública em CPI (Comissão Europeia, 2020).

4.2.3. Portugal a nível nacional
Portugal,  tal  como  a  União  Europeia,  através  da  legislação,  influencia  e  promove

mudanças no país em matéria de CPI.

Em matéria de contratação pública, o Código de Contratação Pública (composto por

um  corpus  normativo  complexo)  e  o  Decreto-Lei  nº111-B/2017 são  as  normas  que

transpõem as Diretivas Europeias 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, para o quadro

jurídico nacional (Comissão Europeia, 2020).

O  Instituto  dos  Mercados  Públicos,  do  Imobiliário  e  da  Construção  -  IMPIC  é  o

regulador nacional de Contratação Pública e formalizou um protocolo de colaboração

para a CPI com a Agência Nacional de Inovação - ANI que visa promover um quadro

estratégico  para  a  CPI,  contribuir  para  o  desenvolvimento  de  um  centro  de

competências nesta área, bem como explorar instrumentos financeiros para apoiar o

setor.
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Em matéria de contratação pública de inovação, o RCM n.º 25/2018 (documento legal

que aprova a Estratégia Nacional para a Inovação Tecnológica e Empresarial  2018-

2030) obriga a ANI a aprofundar os procedimentos da CPI, em conjunto com outras

entidades  da  Administração  Pública.  A  ANI  é  a  entidade  pública  que  representa

Portugal na Rede de Centros de Competência Nacionais na CPI europeia, que surgiu

como  resultado  do  projeto  Procure2Innovate,  e  cujo  objetivo  é  ser  a  entidade

responsável  pela  promoção  e  fomento  da  CPI  no  país

(https://procure2innovate.eu/portugal):

•Difusão das convocatórias europeias de CPI.

•Apoio jurídico.

•Cultivo da cooperação com a comunidade de redes de compradores e vendedores

para facilitar a adoção de soluções inovadoras e sustentáveis.

No domínio da água,  a Lei n.º 58/2005 de 29 de dezembro é a lei portuguesa que

transpõe a Diretiva-Quadro da Água (DQA) para o direito português, enquadrando os

documentos subsequentes publicados com vista à proteção das águas nacionais e da

biodiversidade associada. Também o Decreto-Lei nº 119/2019 de 21 de agosto de 2019,

estabelece o regime jurídico para a produção de água para reutilização (ApR), obtida

a partir do tratamento de águas residuais, a fim de promover a sua correta utilização

e evitar efeitos nocivos para a saúde e o ambiente.

Este regime aplica-se à reutilização, para usos não potáveis, de água proveniente de

Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) domésticas, urbanas e industriais

para  usos  compatíveis  com  a  sua  qualidade,  especificamente  para  irrigação,

paisagismo  e  usos  urbanos  e  industriais.  Globalmente,  contribui  para  melhorar  o

estado  do  ambiente,  assegura  a  utilização  sustentável  dos  recursos  hídricos,

permitindo reduzir  o consumo de água natural  e promove a higiene dos espaços

públicos  tratados  com  água  reutilizada  e  a  segurança  no  consumo  de  produtos

agrícolas irrigados com água reutilizada.
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A Lei n.º 54/2005 de 15 de novembro de 2005 estabelece e regula a propriedade dos

recursos hídricos. O  Decreto-Lei n.º 82/2010 de 2 de julho de 2010 procede à quinta

alteração da lei reguladora do uso da água, que atualmente segue as disposições da

sua sexta alteração publicada em 2012, na Lei n.º 44/2012 de 29 de agosto de 2012.

Além disso, Portugal não dispõe apenas de três planos de gestão da água em vigor:

• Plano Estratégico de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais

(PEAASAR II),

• Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água (PNUEA) - 2012-2020, e

• Estratégia Nacional para a Gestão Integrada de Zonas Costeira,

mas dispõe também de uma organização que desempenha um papel importante nas

questões da água: a Parceira Portuguesa para a Água (PPA) que, como parte de uma

rede  de  entidades,  visa  melhorar  a  otimização  de  sinergias  e  parcerias  entre

entidades  nacionais  e  internacionais  relevantes  que  estão  envolvidas  no  uso

sustentável dos recursos hídricos.  Procura também contribuir para a promoção da

inovação no setor da água, facilitando a coordenação entre os centros de investigação

e de investigação empresarial. 

Portugal também reforçou o quadro político da UE para impulsionar a inovação do

lado da  procura,  fornecendo  material  de  apoio para  facilitar  a  implementação  da

contratação pública de inovação em todo o país:

•Compras públicas de inovação em geral: perguntas e respostas frequentes sobre

CPI.

Portugal  não  dispõe  de  financiamento  estatal específico  para  incentivar  os

adquirentes públicos de todo o país a todos os níveis (nacional, regional e/ou local) a

envolverem-se  na  CPI  porque  não  existe  um  mandato  político  formal  para  o

estabelecimento de apoio financeiro à CPI, mas prepara-se para utilizar os Fundos EEI

para incentivar a utilização da contratação pública de inovação (Comissão Europeia,

2020).
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4.3. INSTRUMENTOS E INICIATIVAS A NÍVEL REGIONAL

Como vimos no capítulo 3,  a CPI não funciona de forma semelhante em todas as

regiões, deve ser tido em conta que "a identificação das particularidades regionais é a

base  para  propor  políticas  numa  perspetiva  de  procura  mais  adequada  às

caraterísticas  intrínsecas  de  cada  território",  facto  que  tem  impacto  na  própria

conceção e utilização da CPI nas diferentes Estratégias de Especialização Inteligente

(Smart  Specialization)  das  regiões  ou  no  seu  efeito  na  evolução  das  disparidades

regionais  (Peñate e Sánchez,  2018).  Assim sendo,  as diferentes realidades de cada

região devem ser consideradas "na conceção de políticas, uma vez que os níveis pré-

existentes  de  desenvolvimento  e  inovação  influenciam  a  sua  eficácia"  (Peñate  y

Sánchez, 2018).

Vamos agora analisar os instrumentos e iniciativas que foram desenvolvidos a nível

regional  em Espanha,  França e Portugal  para  promover  a  contratação pública  de

inovação, concentrando-nos nas regiões TWIST.

4.3.1. Espanha a nível regional
Como  vimos  na  secção  4.2.1.  o  sistema  espanhol  de  contratação  pública  é

descentralizado  e  as  Comunidades  Autónomas  (nível  regional)  bem  como  as

entidades locais (nível local) podem desenvolver temáticas de acordo com as suas

próprias competências.

No âmbito da política regional, o Programa Operacional Espanhol 2014-2020 FEDER

sobre  Crescimento  Inteligente  e  as  Estratégias  Regionais  de  Especialização

Inteligente (RIS3) prevê a CPI entre os seus instrumentos (Comissão Europeia, 2020).

As Estratégias Regionais para a Especialização Inteligente (RIS3) preveem, entre os

seus instrumentos, a aquisição de inovação e, no caso espanhol, existem regiões (CA)
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que desenvolveram a sua própria política regional de contratação de inovação, bem

como entidades locais (câmaras municipais) que apostaram na CPI para enfrentar os

desafios do setor público que não podem ser resolvidos por meio de produtos ou

serviços disponíveis no mercado:

•Instrumentos e/ou iniciativas das Comunidades Autónomas: 

-Pertencentes a regiões do projeto TWIST:

•Andaluzia:

*Acordo de 6 de fevereiro  de 2018,  do Conselho de Governo,  que aprova a

formulação  da  Estratégia  2020  para  a  promoção  e  consolidação  da

contratação  pública  de  inovação  na  Administração  da  Junta  de  Andalucía

https://juntadeandalucia.es/boja/2018/30/1 

*Acordo de 4 de setembro de 2018, do Conselho de Governo, que aprova a

Estratégia  para  a  Promoção  e  Consolidação  da  Contratação  Pública  de

Inovação  na  Administração  Pública  daJunta  de  Andalucía

https://juntadeandalucia.es/boja/2018/175/2 

*Estratégia  para  a  promoção  e  consolidação  da  Contratação  Pública  de

Inovação  (CPI)  na  Administração  Pública  da  Junta  de  Andalucía

https://juntadeandalucia.es/organismos/sobre-junta/planes/detalle/

153948.html 

*Unidade  de  Contratação  Pública  de  Inovação  da  Andaluzia

https://juntadeandalucia.es/organismos/transformacioneconomicaindustriaco

nocimientoyuniversidades/aac/areas/compra-publica-innovacion.html 

*Projetos  para  cobrir  a  procura  de  serviços  públicos  através  da  CPI:

https://juntadeandalucia.es/organismos/transformacioneconomicaindustriaco

nocimientoyuniversidades/actualidad/noticias/detalle/233139.html 

*Projetos RECUPERA 2020 através da CPI:   http://www.recupera2020.csic.es     

•Múrcia: 

*Convenção entre o  Centro  para el  Desarrollo  Tecnológico  Industrial,  E.P.E.

(em português, Centro de Desenvolvimento Tecnológico Industrial, E.P.E.) e a

Región de Murcia (em português, Região de Múrcia), através da Consejería de
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Empleo, Investigación y Universidades (em português, Ministério Regional do

Emprego, Investigação e Universidades), relativo à contratação pré-comercial

de  serviços  de  I&D   https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/28/pdfs/BOE-A-

2020-4701.pdf 

*Regulamento regional da contratação pública (apoio e promoção da CPI):

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/1540/pdf?id=775504 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2013/numero/10789/pdf?id=586588

*Estratégia  RIS3MUR  para  promover  experiências-piloto  na  CPI:

http://www.ris3mur.es/wp-content/uploads/2019/04/INFSC-RIS3MUR-IPAD-

WEB-comprimido-2.pdf 

-Pertencentes  a  outras  Comunidades  Autónomas  com  instrumentos  e/ou

iniciativas de CPI:

•https://www.crisisycontratacionpublica.org/archives/9274 e,

•http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=899&MN=3 

•Instrumentos e/ou iniciativas das autoridades locais (câmaras municipais):

-Pertencentes a regiões do projeto TWIST:

•Red Innpulso:  rede de câmaras  municipais  com o selo  "Cidade da Ciência  e

Inovação" com o compromisso de dedicar pelo menos 3% dos investimentos da

câmara à CPI https://redinnpulso.net/que-es-la-red     

•Red  Andaluza  de  Compra  Pública  Sostenible  (RACPS,  em  português,  Rede

Andaluza de Contratação Pública Sustentável): promove a criação e expansão de

redes  regionais,  compostas  por  administrações  públicas  que  desejam

implementar processos de Contratação Pública Verde e Contratação Pública de

Inovação http://www.famp.es/es/redes-observatorios/racps     

•Projeto  Hércules  da  Universidade  de  Múrcia:

https://www.um.es/web/hercules/sobre-hercules     

•Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales (ESAMUR,

em  português,  Entidade  Regional  de  Tratamento  e  Purificação  de  Águas
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Residuais):  inclui  critérios  relacionados  com  a  inovação  nas  cláusulas  dos

documentos contratuais das suas especificações do concurso.

-Pertence a outros municípios com instrumentos e/ou iniciativas de CPI:

•http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=899&MN=3 

4.3.2. França a nível regional
Como  vimos  na  secção  4.3.1.  o  sistema  francês  de  contratação  pública  é  semi-

descentralizado e não dispõe de incentivos financeiros porque a abordagem francesa

é  baseada  no  facto  de  ser  obrigatório  que  as  entidades  do  governo  central

implementem roteiros de contratação pública de inovação e no objetivo nacional de

direcionar  2%  das  despesas  de  contratação  pública  para  contratação  pública  de

inovação (Comissão Europeia, 2020).

Em  França,  a  contratação  pública  de  inovação  foi  reconhecida  no  âmbito  de

diferentes  políticas  horizontais,  nomeadamente,  política  de  contratação  pública

(tanto a nível central como local), política de inovação, política económica e política

regional (Comissão Europeia, 2020).

A  nível  regional,  os  prefeitos  são  responsáveis  pela  implementação da  política  de

contratação pública e gerem as aquisições estatais nas regiões. Os prefeitos atuam

através  da  PlateForme  Régionale  des  Achats  (PFRA,  em  português,  Plataformas

Regionais  de  Contratação).  Além  disso,  existe  um  ponto  de  contacto  responsável

encarregado de aumentar os conhecimentos dos adquirentes no terreno e de apoiar

as  atividades  de  aquisição  no  âmbito  da  Direction  Régionale  de  l'Economie,  de

l'Emploi,  du Travail et des Solidarités (DREETS, em português, Direção Regional da

Economia,  Emprego,  Trabalho e  Solidariedade),  que  têm uma  relação operacional

com a Direction des Achats de l'État (DAE, em português,  Direção de Contratação
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Pública) e a Direction Générale des Entreprises (DGE, em português, Direção Geral de

Empresas) (Comissão Europeia, 2020).

No âmbito da política regional, foi criada uma rede de responsáveis de contratação

pública de inovação em várias regiões, a fim de sensibilizar os intervenientes públicos

e  as  PME  para  as  questões  de  contratação  de  inovação.  Algumas  regiões,  em

concreto, organizam eventos para que as administrações e as empresas em fase de

arranque  se  encontrem  e  consigam  oportunidades  de  mercado  para  soluções

inovadoras.

•Instrumentos e/ou iniciativas regionais:

-Pertencentes a regiões do projeto TWIST:

•Agence  de  développement  et  d'innovation  Nouvelle-Aquitaine  (ADI  N-A,  em

português,  Agência  de  Inovação  e  Desenvolvimento  da  Nouvelle-Aquitaine):

agência  regional  para  grandes  transições  que  concentra  as  suas  ações  na

encruzilhada das questões de competitividade empresarial,  na emergência de

novos setores e na aceleração de projetos nos territórios da Nouvelle Aquitaine

https://www.adi-na.fr     

•WATER Environment Resources Societies (WATERS, em português, Sociedades

de Recursos Hídricos Ambientais): reforça a estrutura e o nível de excelência da

comunidade da água e aumenta a visibilidade internacional do tema WATER em

torno do continuum de investigação - formação - negócios, atraindo assim os

melhores  cientistas  e  os  melhores  estudantes

https://muse.edu.umontpellier.fr/key-initiatives-muse/waters     

•Groupement  d'intérêt  scientifique  EAU  (GIS  EAU,  em  português,  Grupo  de

Interesse  Científico  ÁGUA):  grupo  científico  com  uma  abordagem  sistémica,

onde  as  equipas  intervêm  de  cima  para  baixo  nos  territórios,  à  escala  de

pequenos e grandes ciclos,  numa abordagem transdisciplinar  https://www.sri-

occitanie.fr/la-specialisation-intelligente/petit-et-grand-cycle-de-leau     

-Pertencente a outras regiões com instrumentos e/ou iniciativas de CPI:

•France  Water  Team  (em  português,  Equipa  Francesa  da  Água):  cluster  de

competitividade para o setor da água que apoia os intervenientes do setor da
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água (empresas,  laboratórios de investigação e  comunidades)  na  preparação,

rotulagem  e  implementação  dos  seus  projetos  de  inovação.  A  sua  estrutura

federativa  não  só  assegura  relações  com  os  intervenientes  regionais,  como

também permite apoiar melhor os objetivos de inovação e crescimento das PME

da água em França, na Europa e no mundo https://france-water-team.com     

•Instrumentos e/ou iniciativas locais: a região é o nível responsável pela inovação, mas

as parcerias locais entre representantes da hélice quádrupla podem ser encontradas

em cada região ao nível das grandes autoridades locais. 

4.3.3. Portugal a nível regional
Em Portugal, a contratação pública de inovação é explicitamente reconhecida como

um  instrumento  de  importância  estratégica  para  promover  a  competitividade  da

economia numa única política horizontal: a política regional, embora não exista um

mandato político formal para o estabelecimento da procura de apoio financeiro à

procura de inovação (Comissão Europeia, 2020).

No  domínio  da  política  regional/urbana,  a  Estratégia  Nacional  de  Investigação  e

Inovação para uma Especialização Inteligente (ENEI) refere-se à contratação pública

como  um  instrumento  do  lado  da  procura  para  promover  a  competitividade  da

economia  e  apoiar  a  modernização  do  setor  público.  A  política  portuguesa  de

contratação pública centra-se especialmente na CPE (Contratação Pública Ecológica),

mas não na contratação pública de inovação (Comissão Europeia, 2020).

No  entanto,  embora  a  contratação  pública  de  inovação  esteja  a  crescer,  a  sua

implementação  no  país  é  ainda  baixa.  No  entanto,  há  algumas  iniciativas

interessantes em curso.

•Instrumentos e/ou iniciativas regionais: não aplicável de momento, Portugal está a

concentrar-se  na  construção de uma  forte  rede de centros  de competências  que
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facilitem o  intercâmbio  de conhecimentos  e  experiências  através  da  ANI,  os  seus

centros de competência nacionais em matéria de contratação pública de inovação.

•Instrumentos e/ou iniciativas locais através do projeto Procure2Innovate:

-Pertencentes a regiões do projeto TWIST: Câmara Municipal de Almada e Câmara

Municipal de Torres Vedras (autoridades locais da Região de Lisboa) e Laboratório

Nacional de Energia e Geologia (LNEG), localizado em Lisboa, a maior instituição de

investigação e desenvolvimento do setor público em Portugal.

-Pertencente a outras regiões com instrumentos e/ou iniciativas de CPI: Serviço

Intermunicipalizado  de  Gestão  de  Resíduos  do  Grande  Porto  (LIPOR),  entidade

responsável pela gestão, valorização e tratamento de resíduos sólidos urbanos na

Região Norte.

TWIST Project is co-financed by the Interreg Sudoe Program through the European Regional Development Fund

TWIST – Nº SOE2/P1/E0506 61/ 132



5. EXEMPLOS DE CASOS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA DE 

INOVAÇÃO DESENVOLVIDOS

Como vimos no capítulo 4, muitas iniciativas relacionadas com a contratação pública

de inovação (CPI) foram desenvolvidas ao longo dos anos a nível europeu, regional e

nacional.

Neste capítulo, apresentaremos alguns exemplos de necessidades abordadas através

da CPI  no domínio  da  água,  destacando aquelas  em que as regiões  TWIST estão

envolvidas.

5.1. EXEMPLOS DE CASOS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA DE INOVAÇÃO

FINALIZADOS

Smart-met: PCP for Water Smart Metering

O  objetivo  do  projeto  PCP  for  Water  Smart  Metering  (Smart-met)  é  promover  o

desenvolvimento de novas tecnologias para fazer frente à recolha e gestão de dados

de contagem inteligente, através de uma Contratação Pública Pré-Comercial (CPC)

conjunta.

A  medição  inteligente  da  água  apresenta-se  como  uma  solução  eficaz  para  os

desafios enfrentados atualmente pela maioria das empresas de abastecimento de

água europeias, desde eventos extremos induzidos pelas alterações climáticas até à

necessidade de substituir  infraestruturas envelhecidas.  De facto,  fornecer  acesso a

dados precisos em tempo real pode ajudar a baixar os custos operacionais e a dar

prioridade aos investimentos em infraestruturas,  ao mesmo tempo que melhora a

gestão diária da rede e os serviços ao cliente.
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Ao lançar um procedimento de Contratação Pública Pré-Comercial (CPC), os serviços

públicos envolvidos procuram promover a investigação orientada para a procura de

novas soluções inovadoras de contadores inteligentes que satisfaçam plenamente as

necessidades das empresas de serviços públicos (em termos de legibilidade, duração

da bateria, interoperabilidade). Os parceiros estão atualmente a preparar o concurso,

que deverá ser publicado até ao final do ano. Está previsto que pelo menos duas das

soluções apresentadas passem à fase de testes e sejam testadas em sítios-piloto. 

O consórcio é liderado por uma associação francesa e composto por 7 operadores

públicos de serviços de água e 6 entidades especializadas. Os operadores públicos são

constituídos por: 

*Bélgica:  Compagnie  Intercommunale  Liégeoise  des  Eaux  (CILE)  e  VIVAQUA

(Hydrobru)

*Espanha: Promedio

*França: Eau de Paris e Syndicat Des Eaux et de l'Assainissement Alsace-Moselle

(SDEA)

*Hungria: Budapest Waterworks (Vizmuvek)

*Itália: VIVERACQUA

As entidades especializadas são constituídas por:

*Espanha: Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA)

*Europa: Aqua Publica Europea (APE)

*Especialista: Sara Bedin

*França: Office International de l'Eau (OiEau) e Université de Limoges (UNILIM)

*Itália: Aragon Partners

Mais informações: 

http://www.smart-met.eu/project 

https://fnca.eu/investigacion/proyectos-de-investigacion/smart-met 
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Water PiPP: Water Public innovation Procurement Policies

O objetivo principal do projeto Water Public innovation Procurement Policies (Water

PiPP) é mobilizar o poder de contratação dos intervenientes públicos e privados para

acelerar a inovação e contribuir  para a resolução dos desafios sociais relacionados

com  a  água  e  melhorar  a  competitividade  da  indústria  europeia  da  água  num

mercado global.

A  ambição  do projeto  é  ir  para  além da criação de redes,  abordar  as  barreiras  à

inovação no setor da água e construir uma plataforma de colaboração operacional

onde  uma  massa  crítica  de  intervenientes  (autoridades  públicas,  entidades

adjudicantes públicas e privadas, empresas de água, a comunidade de I&D&I, redes de

cidades e regiões) possa explorar e testar metodologias de contratação pública de

inovação.

O WaterPiPP visa também desenvolver  ferramentas analíticas e operacionais para

ajudar tanto as autoridades reguladoras como os adquirentes a ultrapassar as atuais

dificuldades  e  a  tirar  partido  das  oportunidades  oferecidas  pelo  novo  quadro

legislativo, quando este entrar em vigor. 

O consórcio é composto por 12 parceiros:

*Espanha: Universidad de Zaragoza (UniZar)

*Europa: Water supply and sanitation Technology Platform (WssTP) e Aqua Publica

Europea (APE)

*França: Office International de l’Eau (OIEau)

*Finlândia: Technical Research Centre (VTT)

*Internacional: ICLEI European Secretariat GmbH (ICLEI Europe)

*Itália: Central Procurement Company (ARCA), Agenzia Regionale per la Tecnologia

e l'Innovazione - Regione Puglia (ARTI) e The European House - Ambrosetti SpA

(TEHA)

*Países Baixos: Stichting Deltares (Deltares) e cidade de Roterdão

*Reino Unido: Knowledge Transfer Network (KTN)
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Mais informações: http://waterpipp.eu/about/objectives 

RECUPERA 2020 

O projeto RECUPERA 2020,  cofinanciado com fundos FEDER,  tem como principal

objetivo que os centros do Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC, em

português,  Conselho  Superior  de  Investigação  Científica)  em  Andaluzia  partilhem

com as empresas o conhecimento e desenvolvimento e, em última análise, os riscos e

benefícios de criar soluções inovadoras que excedam as atualmente existentes no

mercado através da fórmula de Contratação Pública Pré-Comercial (CPC).

O projeto está estruturado em duas fases distintas:

•  Desenvolvimento:  como  resultado  da  atividade  de  investigação  desenvolvida

pelos  institutos  CSIC  e  outros  organismos  e  centros  de  investigação,  sobre

tecnologias e técnicas estratégicas para a melhoria da competitividade do setor

agrícola  andaluz,  surge  a  necessidade  de  desenvolver  novos  equipamentos  e

sistemas  que  respondam  às  necessidades  da  indústria  agrícola,  ajudem  à  sua

modernização e impulsionem a participação das PME e micro-PME andaluzas, de

modo a dotar a região de um tecido industrial diversificado, com elevado conteúdo

tecnológico e elevado valor acrescentado.

•  Inovação:  empresas  representativas  da  agroindústria  andaluza,  produtoras  e

transformadoras,  empreenderão  o  trabalho  de  caraterização,  especificação  e

validação  das  tecnologias  desenvolvidas  para  assegurar  a  sua  funcionalidade e

utilidade para melhoria do setor.

Mais informações: http://www.recupera2020.csic.es/es/proyecto 

No domínio da água, entre os 26 projetos de RECUPERA 2020, encontramos, entre

outros:
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1. Protótipos inovadores baseados em argilas naturais ou modificadas para depuração

de água e nanoformulações para a libertação inteligente de pesticidas

Através desta CPC, o Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (IRNAS,

em  português,  Instituto  de  Recursos  Naturais  e  Agrobiologia  de  Sevilha)  do  CSIC

espera  desenvolver  tecnologias  para  a  preparação  e  utilização  de  materiais

absorventes (argilas naturais e/ou biomodificadas) de baixo custo, de preferência de

origem andaluza, em diferentes tipos de possíveis projetos:

•Filtro para descontaminação de água contendo pesticidas, a nível de habitações

rurais e/ou explorações agroalimentares de tamanho pequeno e médio.

•Barreiras  para  confinar  em  pontos  de  acumulação  de  produtos  fitossanitários

(preparação  para  aplicação,  recolha  de  recipientes  ou  derrames  acidentais)  ou

emendadores de solo para reter o pesticida no seu local de absorção pela planta

(aplicação  radicular  localizada  de  pesticidas  sistémicos)  minimizando  a  sua

chegada à água.

•Portadores de pesticidas com formulações  de libertação lenta que permitiriam

uma dosagem localizada (injeções, subsolo, na sementeira ou como cobertura de

sementes), minimizando as doses e perdas que produzam contaminação.

Mais  informações  em:  http://www.recupera2020.csic.es/es/investigador/m-carmen-

hermosin 

2.  Desenvolvimento  de  um  protótipo  de  microalgas  para  medir  a  quantidade  de

arsénico na água de irrigação e produtos agrícolas

Através desta CPC, a Estación Experimental del Zaidín (ZEE, em português, Estação

Experimental  de  Zaidín)  do  CSIC  espera  a  deteção  de  arsénico  em  plantas  de

interesse agrícola através da análise de biomarcadores que são induzidos nas plantas

em resposta a este metalóide,  sendo,  por isso,  uma análise preventiva antes de o

produto ser consumido por animais e/ou humanos.
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Mais informações em: http://www.recupera2020.csic.es/es/investigador/javier-corpas 

5.2. EXEMPLOS DE CASOS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA DE INOVAÇÃO

EM CURSO

MITLOP:  Modelo  integrado  de  gestão  de  lama  de  depuração  e  outros  resíduos

orgânicos

A Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A.

(EMASESA,  em  português,  Empresa  Metropolitana  de  Abastecimento  de  Água  e

Saneamento  de  Sevilha)  realizou  uma  consulta  ao  mercado  como  parte  deste

processo de contratação pública de inovação.

O processo faz parte da necessidade que a EMASESA tem de um novo modelo de

gestão de lama de depuração e outros resíduos orgânicos com o objetivo de resolver

as limitações operacionais do processo e adaptar o sistema aos novos regulamentos

regionais para a valorização agrícola da lama de depuração.

O novo sistema de gestão de lama de depuração da EMASESA deve ser adequado a

longo prazo, sustentável nas suas três dimensões (social, económica e ambiental) e

deve facilitar um correto encerramento do ciclo urbano da água e, de preferência,

deve basear-se em circuitos de economia circular que permitam a criação de valor no

ambiente  a  partir  dos  resíduos  gerados  pelo  serviço  público  de  abastecimento  e

depuração de água à população.

Mais informações: https://www.emasesa.com/idi/compra-publica-de-innovacion 

RIMAAS: Redução do impacto nas massas de água através do alívio do saneamento

A Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A.

(EMASESA,  em  português,  Empresa  Metropolitana  de  Abastecimento  de  Água  e
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Saneamento  de  Sevilha)  realizou  uma  consulta  ao  mercado  como  parte  deste

processo de contratação pública de inovação.

O processo faz parte da necessidade que a  EMASESA tem de reduzir  os  elevados

níveis  de  resíduos  sólidos  despejados  na  rede,  bem  como  o  impacto  que  a  sua

presença causa no sistema de saneamento e depuração.

A EMASESA necessita de um sistema inovador de tratamento de resíduos que exceda

o  desempenho  dos  que  se  encontram  atualmente  no  mercado  e  deve  ser

acompanhado por uma campanha de informação e sensibilização ambiental com um

elevado impacto social.  Assim,  os  projetos visarão medir,  monitorizar,  automatizar,

aumentar a consciência social e reduzir o impacto que a presença de resíduos sólidos

e flutuantes, como os pensos higiénicos, entre outros, causam na rede de esgotos e,

finalmente,  no  processo  de  depuração  e  no  ambiente,  especialmente  durante  os

primeiros episódios de chuva, que após um período seco prolongado, durante o qual

se acumulou matéria sedimentar poluente, em que os fortes caudais causados pela

precipitação entram subitamente em circulação.

Mais informações: https://www.emasesa.com/idi/compra-publica-de-innovacion

Desenvolvimento de futuras instalações de tratamento de águas residuais

O município de Bergen lançou um processo de diálogo com a indústria e as partes

interessadas  como  parte  de  um  processo  de  contratação  pública  de  inovação,

especificamente de contratação pública pré-comercial.

O  município  de  Bergen  e  muitos  outros  municípios  terão  de  construir  novas

instalações de tratamento secundário de águas residuais nos próximos anos, devido

aos rigorosos requisitos ambientais a cumprir.  Tais instalações devem também ser

capazes de lidar com grandes variações relacionadas com o clima. A visão é produzir

soluções flexíveis e escaláveis que possam ser padronizadas e industrializadas para

utilização em vários locais, tanto a nível nacional como internacional. 
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Mais informações:

https://permalink.mercell.com/109520972.aspx 

https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:317811-2019:TEXT:EN:HTML 

Sistemas informáticos para auxílio à tomada de decisão na gestão da água

O Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI, em português, Centro para o

Desenvolvimento  da  Tecnologia  Industrial)  está  interessado  em  adquirir  soluções

inovadoras, inexistentes no mercado, que possam solucionar a necessidade pública

detetada pela Confederación Hidrográfica del Segura (em português, Confederação

Hidrográfica do Segura) de desenvolver uma plataforma para a gestão eficiente da

água, com uma ferramenta avançada de simulação e otimização, que no futuro possa

ajudar  o  gestor  na  tomada  de  decisão,  tais  como  as  necessárias  para  a  gestão

corrente e a gestão antecipada das secas. A ferramenta tecnológica que responde a

estas necessidades deverá integrar previsões meteorológicas, modelos hidrológicos

distribuídos, modelos de gestão hidro-económica e modelos agro-hidrológicos.

Mais informações: https://www.cdti.es/index.asp?

MP=100&MS=920&MN=3&TR=C&IDR=2987&r=1920*1080 

Otimização energética e economia circular para a depuração em núcleos de média

dimensão

A Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible (em português,

Ministério Regional da Agricultura, Pecuária, Pescas e Desenvolvimento Sustentável)

da  Junta  de  Andalucía  (em  português,  Governo  Regional  da  Andaluzia)  pretende

realizar  ações  de  adaptação  e  melhoria  em  estações  de  tratamento  de  águas

residuais  (ETAR)  de  média  dimensão,  através  de  uma  plataforma  tecnológica

centrada na promoção da economia circular e da eficiência energética. O projeto será

baseado em cinco eixos:  diagnóstico abrangente das necessidades,  transformação
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digital,  eficiência  energética,  utilização  de  energias  renováveis  e  recuperação  de

resíduos como subprodutos e energia.

Mais informações: pendente da publicação do site do projeto
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6. FASES DOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA 

DE INOVAÇÃO E INTERVENIENTES ENVOLVIDOS

Os processos de contratação pública de inovação, independentemente da escolha da

modalidade de contratação pública de inovação e do processo de adjudicação de

contratação pública, seguem o mesmo esquema geral:

•Fase 1: Deteção de necessidades.

•Fase 2: Procura de soluções.

•Fase 3: Redação e processamento de documentos contratuais.

•Fase 4: Acompanhamento e avaliação do contrato.

Embora ao longo deste capítulo dediquemos uma secção a cada uma destas fases,

começaremos por analisar o seguinte:

•o decálogo de boas práticas, que fornece elementos de apoio aos decisores que

desejam  desenvolver  e  implementar  uma  política  de  contratação  pública  que

promova a inovação;

•os tipos de contratação pública em que a inovação está envolvida, uma vez que,

dependendo da situação de partida e do resultado que desejamos obter, um tipo

de contrato será mais apropriado do que outro quando se trata de satisfazer as

nossas necessidades; e

•o  grau  de  maturidade  da  inovação  no  início  da  aquisição,  uma  vez  que,

dependendo  da  proximidade  do  mercado  daquilo  que  desejamos  adquirir,

determina o tipo de aquisição de inovação que melhor satisfará as necessidades a

cobrir.

Por último, com vista a facilitar a procura competitiva de inovação no mercado, no

final do capítulo dedicaremos uma secção para explicar os principais instrumentos de

apoio e orientações para promover a utilização de procedimentos de adjudicação de

contratos públicos.
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6.1.  DECÁLOGO  DA  UNIÃO  EUROPEIA  SOBRE  A  CONTRATAÇÃO

PÚBLICA DE INOVAÇÃO

O relatório Aho sobre "Criação de uma Europa Inovadora" (Aho et al., 2006) avançou

que "se a Europa não puder oferecer mercados favoráveis à inovação para os seus

resultados  empresariais  criativos,  os  mesmos  irão  para  outro  lugar",  por  isso,  os

especialistas  apelaram  aos  governos  para  utilizarem  "a  contratação  pública  para

aumentar a procura de bens inovadores e, ao mesmo tempo, melhorar o nível dos

serviços públicos" (Comissão Europeia, 2007). 

Neste  contexto,  e  tendo  em  conta  que  "a  política  de  aquisições  por  si  só  não  é

suficiente para encorajar uma aceitação mais ampla da inovação e que devem existir

outras condições-quadro", a União Europeia publicou o guia "Guide on dealing with

innovative  solutions  in  public  procurement.  10  elements  of  good  practice"  que,

embora "deva ser considerado apenas como um primeiro passo para condições mais

favoráveis à inovação através da contratação pública", "explica como a contratação

pública pode motivar a inovação" e "fornece elementos de apoio aos decisores que

desejem  desenvolver  e  implementar  uma  política  de  contratação  pública  que

promova a inovação" através de 10 pontos-chave que representam um conjunto de

boas práticas que facilitam um processo de contratação pública bem sucedido para a

inovação (Comissão Europeia, 2007): 

1. Agir como um cliente inteligente.

•Comunicar ao mercado os planos de aquisição a longo prazo, o mais cedo possível:

"isto dará tempo ao mercado para reagir e desenvolver soluções inovadoras que

respondam à necessidade definida" (MICINN, 2011).

•Criar profissionais de contratação pública capazes de gerir a inovação: "dispor de

pessoal bem treinado para a contratação, capaz de gerir a aquisição de soluções

inovadoras" (MICINN, 2011).

2. Consultar o mercado antes de apresentar um concurso.
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•Identificar as soluções inovadoras disponíveis no mercado "consultando potenciais

fornecedores desde que a transparência seja respeitada e a concorrência não seja

impedida" (MICINN, 2011).

•Informar  os  principais  intervenientes  do  mercado  sobre  as  necessidades

identificadas  e  discutir  com  eles  formas  de  as  satisfazer,  "desde  que  a

transparência seja respeitada e a concorrência não seja impedida" (MICINN, 2011).

3. Envolver todos os intervenientes no processo.

•Identificar as principais partes interessadas internas, "em particular, utilizadores de

serviços, especialistas técnicos e consultores jurídicos" (MICINN, 2011).

•Assegurar a sua participação ao longo de todo o procedimento: "ajudará a definir

mais claramente os requisitos e especificações técnicas do contrato" (MICINN, 2011).

4. Permitir que o mercado proponha soluções criativas.

•Permitir  que  as  empresas  proponham  ideias  e  estejam  abertas  a  soluções

alternativas.

•Pedir  soluções,  não  as  prescrever  "especificando  a  necessidade em termos  de

desempenho ou requisitos funcionais e aceitando melhorias nas ofertas.

A forma como as especificações técnicas são redigidas determinará a variedade e

qualidade das ofertas" (MICINN, 2011).

5. Procurar a oferta de valor, e não apenas o preço mais baixo.

•Decidir quais os aspetos de custo e qualidade a ter em conta: "aplicar o critério da

oferta economicamente mais vantajosa combinando os custos de toda a vida do

contrato e outros aspetos importantes como a qualidade e os méritos técnicos da

oferta" (MICINN, 2011).

•Decidir critérios que reflitam estes aspetos: "em particular, critérios de avaliação

que dependem de um juízo de valor que normalmente exigirá a participação de

um comité de especialistas para a sua avaliação" (MICINN, 2011).

6. Tirar partido dos meios eletrónicos.

•Utilizar sistemas eletrónicos para informar e ser informado e melhorar a eficiência.

TWIST Project is co-financed by the Interreg Sudoe Program through the European Regional Development Fund

TWIST – Nº SOE2/P1/E0506 73/ 132



•Assegurar  que  os  meios  eletrónicos  utilizados  estão  bem-adaptados  às

"necessidades específicas que o adquirente público pretende satisfazer" (MICINN,

2011).

7. Decidir sobre gestão e partilha de riscos.

•Identificar  e planear os riscos:  os  riscos "são inerentes à  aquisição de soluções

inovadoras  e  é  muito  importante  avaliar  o  seu  potencial  impacto  no  projeto"

(MICINN, 2011).

•Decidir  sobre  a  partilha  de  riscos  "entre  a  Administração  e  o  contratante"

(MICINNN, 2011).

8. Utilizar cláusulas contratuais que incentivem a inovação.

•Incluir incentivos nos contratos para soluções inovadoras adicionais.

•Estabelecer uma política para o tratamento dos direitos de propriedade intelectual

e industrial.

9. Desenvolver um plano de implementação.

•Prover  uma estrutura  de implementação e  recursos:  "dispor  de um regime de

gestão contratual planeado e incluído nas Especificações Técnicas publicadas na

convocatória do concurso, para que as partes estejam claramente conscientes das

suas respetivas obrigações" (MICINN, 2011).

•Monitorizar  e  aprender  com  a  sua  implementação:  "isto  pode  ajudar  a  apoiar

futuras inovações" (MICINNN, 2011).

10. Aprender com a experiência de olhos postos no futuro.

•Tornar-se  numa  organização  que  aprende  através  da  promoção  da  inovação:

"documentando  e  partilhando  entre  as  administrações  contratantes  as

experiências adquiridas" (MICINN, 2011).

•Estabelecer procedimentos de avaliação e revisão para melhorar o conhecimento

da inovação nos procedimentos de contratação pública.
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6.2. TIPOS DE AQUISIÇÕES EM QUE A INOVAÇÃO INTERVÉM

Como  vimos  no  capítulo  2,  "qualquer  contratação  pública,  se  for  admitida  e

devidamente  valorizada  nos  critérios  de  adjudicação,  pode  acabar  por  ser  uma

contratação pública inovadora" (INAP, 2013), por isso, refere-se à contratação pública,

dependendo da proximidade do mercado daquilo que será contratado e do grau de

maturidade da inovação no início da contratação, e pode ser catalogada como (ver

imagem 3):

1.  Contratação Pública com critérios de Inovação: "ocorre quando as organizações

do  setor  público  adquirem  produtos  confecionados  para  os  quais  a  I&D  não  é

necessária  e  pode  incorporar  critérios  relacionados  com  a  inovação  nas

especificações  do  concurso  e  na  avaliação  dos  documentos  do  concurso,  por

exemplo” (Innovation Policy Platform, online).

2.  Contratação  Pública  de  Tecnologias  Inovadoras: "a  contratação  pública  pode

criar,  estrategicamente,  uma procura de tecnologias ou serviços  que ainda não

existem. Esta aquisição implica a compra de um produto ou sistemas que ainda

não existem” (Innovation Policy Platform, online).

3.  Contratação  Pública  Pré-Comercial: "a  contratação  pública  pode  ter  como

objetivo a aquisição de serviços de investigação e desenvolvimento para apoiar as

atividades  e  decisões  do governo  e  das  autoridades  públicas.  Este  é  o  caso  da

contratação pré-comercial de I&D (sem garantia de que o setor público adquirirá os

bens ou serviços desenvolvidos)” (Innovation Policy Platform, online).
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Imagem 3. Tipos de CPI de acordo com a sua proximidade ao mercado
Fonte: Ayuntamiento de Madrid (2018) e elaboração própria

Além  disso,  do  ponto  de  vista  do  grau  de  maturidade  da  inovação  no  início  da

contratação, estes três tipos de aquisição "consecutiva, uma vez que o resultado de

cada tipo 'corresponde' ao ponto de partida do próximo" são caraterizados por (ver

tabela 1):
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Tabela 1. Pontos de partida e resultados de acordo com o tipo de CPI

Tipo de contratação
pública

Ponto de partida
(situação inicial)

Resultado
(o que é adquirido)

Contratação  Pública  com
critérios de Inovação

As  soluções  existentes  no
mercado,  que se  caraterizam
pelo seu grau de inovação em
relação a outras já em vigor

A solução, fornecendo aspetos
inovadores  aos  serviços
públicos

Contratação  Pública  de
Tecnologias  Inovadoras
(CPTI)

Soluções já desenvolvidas que
foram  testadas  num
ambiente  operacional  real  a
nível  de  protótipo  ou  que
possuam  um  nível  de
produção  pequeno  sem
atingir  volumes  de  mercado
em  grande  escala.  Podem
requerer  uma  fase  inicial  de
conceção ou adaptação.

Implementação  de  volumes
comerciais  da  solução,
fornecendo  aspetos
inovadores  aos  serviços
públicos.

Contratação  Pública  Pré-
Comercial (CPC)

Produto em maior  ou menor
grau  de  desenvolvimento,
mas na fase de I&D.

Desenvolvimento  de  um
protótipo  da solução e  a  sua
validação  num  ambiente
operacional real.

Fonte: Ayuntamiento de Madrid (2018) e elaboração própria

6.3. NÍVEIS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NA CPI

Determinar o grau de maturidade da inovação no início da contratação é essencial

para determinar "em que tipo de CPI deve ser enquadrado o projeto que responde às

necessidades  da  Administração Pública  para  alcançar  o  objetivo  desejado ou,  por

outras  palavras,  a  proximidade  do  mercado  daquilo  que  está  a  ser  contratado"

(MITECO, 2020b).

A  aplicação  dos  Technology  Readiness  Levels  -  TRLs  (em  português,  Nível  de

Maturidade Tecnológica) "expande-se a qualquer tipo de projeto para medir o grau de

maturidade de uma tecnologia, e serve para condicionar o ponto de partida mínimo

exigido da proposta apresentada pelos proponentes, o que pode ajudar a reduzir a

incerteza na obtenção de resultados" (MITECO, 2020b).
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O tabela 2 apresenta os tipos de TRL,  a sua descrição,  o resultado obtido e a sua

categorização aplicando as definições da Comunicação da Comissão Europeia sobre o

enquadramento dos auxílios estatais à investigação e desenvolvimento e inovação

(2014/C 198/01).

"Os níveis de TRL 1, 2, 3 e 4 (em vermelho) correspondem à fase de investigação (I&D)

e ocorrem tipicamente num ambiente de laboratório.  Os níveis  de TRL 5 e 6  (em

amarelo) correspondem à fase de desenvolvimento e têm normalmente lugar num

ambiente de simulação que termina com a criação de um protótipo. Os níveis de TRL

7, 8 e 9 (em verde) correspondem à fase de inovação ou implementação e ocorrem

em  ambientes  reais  onde  o  protótipo  é  adaptado  com  especificações  técnicas  a

serem transferidas para o mercado.  Enquanto o TRL 8 corresponde a um produto

pronto  a  ser  fabricado,  o  TRL  9  corresponde  a  um  produto  pronto  a  ser

comercializado" (MITECO, 2020b).

Tabela 2. Tipos de TRL ou Níveis de Maturidade Tecnológica

Nível Descrição Resultados Catalogação

TRL 1

Implementação,  frequentemente
abreviada ou incompleta,  de um
método  ou  ideia  que  pode  ser
explorada de forma útil.

Ideia básica

Investigação fundamental

TRL 2
Os princípios básicos da ideia têm
sido qualitativamente postulados
e observados.

Princípios
básicos da ideia
qualitativament
e  postulados  e
observados.

TRL 3

As atividades levadas a cabo são
principalmente de investigação e
desenvolvimento.  Incluem
estudos analíticos e  experiências
físicas  para  validar  as  previsões
sobre  as  caraterísticas  dos
elementos  separados  da
tecnologia.

Experiências
físicas  para
validar  as
previsões  dos
elementos.

TRL 4 Os  componentes  tecnológicos
foram identificados e construídos

Componentes
construídos  em

Investigação
industrial

Investigação
aplicada
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no  laboratório.  Ainda  não  foram
integrados  num  sistema
completo.  A  modelação  e
simulação  podem  ser  técnicas
utilizadas  para complementar  as
experiências físicas.

laboratório

TRL 5
Os  componentes  da  tecnologia
são  validados  num  ambiente
operacional condicionado.

Componentes
validados  em
ambiente
condicionado

Investigação
industrial

Investigação
aplicada

TRL 6

Desenvolvimento  e  teste  num
ambiente  operacional
condicionado  de  um  protótipo
básico  que integra  os  diferentes
componentes  tecnológicos  de
modo  a  que  a  configuração  do
sistema seja semelhante nas suas
caraterísticas à da sua aplicação.

Protótipo
básico  com
todos  os
componentes
validados  em
ambiente
condicionado.

Desenvolvimento
experimental

Investigação
aplicada

TRL 7

Teste  do  protótipo  com  plena
funcionalidade  num  ambiente
real  ou  simulando  o  ambiente
real.  São  identificados  pequenos
problemas  tecnológicos  e  de
fabrico.

Protótipo  com
plena
funcionalidade
validado  em
ambiente  real
ou  simulando
ambiente
operacional
real.

Desenvolvimento
experimental

Investigação
aplicada

TRL 8

Todas as questões operacionais e
de  fabrico  foram  resolvidas  e
existem  documentos  para  a
utilização  e  manutenção  do
sistema.  Foi  demonstrado  que  a
tecnologia  funciona
comercialmente  através  de  uma
aplicação em larga escala.

As  questões
operacionais  e
de  fabrico
foram
resolvidas  e
existe
documentação
para  a
utilização  e
manutenção do
sistema.

Produto pronto a ser fabricado

TRL 9 Sistema totalmente desenvolvido
e disponível para comercialização

Produto
disponível  para
comercialização

Produto pronto a ser
comercializado

Fonte: Ayuntamiento de Madrid (2018), MITECO (2020b) e elaboração própria
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"A partir  daqui,  é  uma questão de identificar  qual  o  TRL do ponto de partida no

momento  de  iniciar  a  contratação  e  que  TRL  se  pretende  alcançar  no  final  da

execução do contrato. Por vezes, o grau de maturidade de certos desenvolvimentos

situa-se entre diferentes níveis e, por isso, nas fronteiras, o mesmo TRL poderia ser

identificado em diferentes tipos de CPI. Os TRL servem também para condicionar o

ponto de partida mínimo exigido da proposta apresentada pelos proponentes, o que

pode ajudar a reduzir a incerteza do resultado [...].  Quanto ao resultado obtido em

cada tipo de CPI, embora com certa flexibilidade, já é fixado como regra geral pela

própria definição dos diferentes tipos:". (Ayuntamiento de Madrid, 2018)

•Contratação  Pública  Pré-Comercial  (CPC):  "protótipo(s)  da  solução  e  a  sua

validação  num  ambiente  operacional  real  (TRL7),  uma  vez  que  o  objetivo  da

aquisição é desenvolver uma solução aplicável a um problema real do adquirente

público".

•Contratação Pública de Tecnologias Inovadoras (CPTI): "aquisição de uma solução

em volume de escala comercial".

•Contratação  Pública  com  critérios  de  Inovação:  "contribuição  de  aspetos

inovadores para um projeto através de uma solução comercial".

Desta forma, os TRL desejáveis seriam:". (Ayuntamiento de Madrid, 2018)

Tabela 3. Correspondência entre tipos de contratação pública e TRL

Tipo de contratação pública TRL no início
da contratação

TRL no final
da execução

Contratação  Pública  Pré-
Comercial (CPC) TRL 5 - TRL 6 TRL 7 - TRL 8

Contratação  Pública  de
Tecnologias Inovadoras (CPTI) TR 7 - TRL 8 TRL 9

Contratação  Pública  com
critérios de Inovação TRL 9 TRL 9

Fonte: Ayuntamiento de Madrid (2018) e elaboração própria
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6.4. FASES DOS PROCESSOS DE CPI

O  processo  de  Contratação  Pública  de  Inovação,  independentemente  do

procedimento de concurso escolhido em função dos requisitos do contrato, segue as

quatro fases seguintes:

Imagem 4. Fases do processo de Contratação Pública de Inovação
Fonte MITECO (2020b)

6.4.1. Fase 1: Deteção de necessidades
Conforme discutido no  documento E  3.3.2  "Guia  para  a  identificação precoce das

necessidades do setor público no domínio da gestão do ciclo da água" (TWIST, online),

uma  das  principais  caraterísticas  da  contratação  pública  de  inovação  é  o  seu

potencial para enfrentar os desafios do setor público que não podem ser resolvidos

pelos  produtos  ou  serviços  disponíveis  no  mercado.  Assim  sendo,  a  contratação

pública de inovação vai além da simples renovação de equipamentos ou contratos de

serviços que expiraram e responde a necessidades não satisfeitas.  Neste contexto,

uma  necessidade  não  satisfeita pode  ser  definida  como  um  requisito  que  um

adquirente público tem na atualidade ou (de preferência)  terá no futuro que não

pode  ser  satisfeito  por  produtos  ou  serviços  existentes,  ou  apenas  a  um  custo

excessivo ou com um risco inaceitável.
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Além  disso,  uma  necessidade  não  satisfeita  pode  ser  causada  por  vários  fatores

(EAFIP Toolkit, online): 

•Um problema que afeta negativamente a prestação de um serviço de interesse

público (por exemplo, um problema técnico, uma alteração orçamental/fiscal, uma

alteração no padrão de comportamento dos cidadãos que cria um grave problema

na prestação do serviço com a qualidade e/ou eficiência esperada).

•Uma necessidade/desejo de uma entidade pública para melhorar a qualidade e/ou

eficiência  de  um  serviço  de  interesse  público  no  futuro  ou  um  novo  requisito

operacional para fornecer novas funcionalidades. Tais necessidades são o resultado

da análise interna realizada regularmente pela entidade sobre como melhorar as

suas operações diárias a médio e longo prazo (por exemplo, o desejo dos hospitais

de  fornecer  monitorização  móvel  de  doentes  e  novos  tratamentos,  melhorar  a

eficiência das consultas médicas e reduzir os custos de internamento hospitalar).

•Objetivos políticos para enfrentar os desafios sociais a médio e longo prazo (por

exemplo,  a  necessidade  de  os  adquirentes  públicos  procurarem  soluções  mais

ecológicas e eficientes em termos energéticos para cumprir as metas de redução

da pegada de carbono do setor público numa determinada percentagem até uma

data fixada).

•Requisitos legislativos/regulamentares para a prestação de serviços de interesse

público de alta eficiência e qualidade no futuro (por exemplo, legislações nacionais

que  exigem  que  uma  determinada  percentagem  de  uma  oferta  específica  de

serviço  público  se  torne  mais  acessível  aos  cidadãos  com  deficiência  visual/

auditiva ou outras deficiências físicas até uma data estipulada). 

A  identificação das necessidades é um passo preliminar fundamental para levar a

cabo um processo de contratação pública de inovação e permite aos adquirentes

públicos orientar a sua estratégia de contratação a médio e longo prazo.

O projeto TWIST (ver documento E 3.3.2) desenvolveu uma metodologia baseada em

entrevistas  semiestruturadas  com  os  responsáveis  das  entidades  públicas

relacionadas com a gestão da água, que poderiam atuar como potenciais adquirentes

TWIST Project is co-financed by the Interreg Sudoe Program through the European Regional Development Fund

TWIST – Nº SOE2/P1/E0506 82/ 132



de inovação no âmbito das águas residuais e da reutilização da água,  e  pretende

servir  como instrumento de apoio às entidades públicas numa  identificação inicial

das necessidades que poderiam ser resolvidas através da CPI:

•Fase 1. Análise preliminar e preparação da entrevista: é dirigida à preparação da

entrevista e à identificação e análise das informações sobre os aspetos que serão

abordados nas fases seguintes. A preparação da entrevista facilitará a identificação

de  entidades  adequadas  (potenciais  adquirentes)  e  o  seu  envolvimento  na

implementação da metodologia.

•Fase 2.  Entrevistas semiestruturadas: entrevistas com as entidades identificadas

na  fase  1.  Esta  fase  constitui  a  parte  principal  da  metodologia  e  destina-se  a

explorar,  através  de  várias  questões,  as  potenciais  necessidades  das  entidades

públicas no setor da água.

•Fase 3. Definição e priorização das necessidades: visa definir e contextualizar as

necessidades  identificadas  e  dar-lhes  prioridade de acordo com o entrevistado,

com base nas informações e resultados obtidos na fase 2.

Além disso, tendo em conta que, de acordo com o anexo VII da Diretiva 2014/24/UE,

entende-se por “especificação técnica”: 

"(a) no caso de  contratos públicos de obras, a totalidade das prescrições técnicas

contidas,  nomeadamente,  nos  documentos  contratuais,  que  definem  as

caraterísticas exigidas de um material,  produto ou fornecimento, que permitem

caraterizá-los  de  modo  a  que  correspondam  à  utilização  a  que  a  entidade

adjudicante o destina; além disso, os procedimentos de garantia de qualidade, a

terminologia, os símbolos, os testes e métodos de teste, a embalagem, marcação e

rotulagem, as instruções de utilização e os processos e métodos de produção em

qualquer fase do ciclo de vida da obra; devem também incluir regras relativas à

elaboração do projeto e previsão de custos das obras, condições de teste, inspeção

e aceitação  das  obras  e  métodos  ou técnicas  de  construção e  todas  as  outras

condições técnicas que a entidade adjudicante esteja em condições de prescrever,
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ao abrigo de regulamentos gerais ou específicos, em relação às obras acabadas e

aos materiais ou partes que estas envolvem;

b) no caso de contratos públicos de fornecimento ou de serviços, a especificação

num documento que define as caraterísticas exigidas de um produto ou serviço,

tais  como  níveis  de  qualidade,  níveis  de  desempenho  ambiental  e  climático,

conceção de todas  as  necessidades  (incluindo acessibilidade para  pessoas  com

deficiência)  e  avaliação  da  conformidade,  desempenho,  utilização  do  produto,

segurança ou dimensões; também, requisitos aplicáveis ao produto no que respeita

à denominação de venda, a terminologia, os símbolos, os testes e métodos de teste,

a embalagem, marcação e rotulagem, as instruções de utilização, os processos e

métodos  de  produção  em  qualquer  fase  do  ciclo  de  vida  do  fornecimento  ou

serviço, bem como procedimentos de avaliação da conformidade".

E, de acordo com o C(2018) 3051 final "antes de redigir as especificações técnicas, os

adquirentes públicos devem proceder a uma extensa avaliação das necessidades, a

fim  de  definir  o  problema  a  ser  resolvido.  Este  passo  poderia  ser  considerado

supérfluo [...]  mas,  de facto,  este  é o  momento crucial  em que a  incorporação da

inovação  pode  ter  origem.  [...]  Esta  análise  revelará  se  o  equipamento  e  serviços

utilizados até ao momento ainda são os mais adequados", no entanto, "a definição das

necessidades  requer  distância  suficiente  da  solução  atual  para  a  avaliar  com  a

máxima  imparcialidade.  É  importante  manter  uma  mente  aberta  para  introduzir

modificações ou substituir todas as soluções existentes. Em alguns casos, poderá ser

necessária uma mudança organizacional profunda”.

Uma  vez  identificadas  as  necessidades,  estas  devem  ser  definidas  através  da

descrição das principais funções e especificações de desempenho procuradas, em vez

da mera descrição de um produto ou serviço. É, então, muito importante:

•diferenciar entre a definição das necessidades (o que se pretende resolver)  e a

definição da solução (como se pretende resolver) e,

•definir  os  requisitos  mais  relevantes  que  as  soluções  possíveis  para  estas

necessidades devem satisfazer  como  especificações funcionais:  "em caso algum
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deve a solução (ou a parte da solução que não existe no mercado) ser definida em

pormenor,  pois  isso  limitaria  o  possível  grau  de  inovação  que  os  proponentes

poderiam fornecer" (Câmara Municipal de Madrid, 2018).

Para fins ilustrativos,  apresentamos um exemplo comparativo entre especificações

simples e especificações funcionais para o mesmo serviço (BMWi, 2017): 

Tabela 4. Especificação simples vs. Especificação funcional

Especificação simples Especificação funcional

"Entrega e instalação de X elementos de 
iluminação de rua com X lâmpadas com 
potência de X".

"X ruas devem ser iluminadas num 
período de X horas por dia com 
intensidade de iluminação X. A duração 
mínima dos elementos de iluminação 
deve ser de X dias".

Fonte: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie - BMWi (2017)

Por  último,  é  de  notar  que  "se  existem  normas  relacionadas  com  a  solução,  é

recomendável incluir na definição das especificações funcionais a referência ao seu

cumprimento,  entre  outras  razões,  para  facilitar  a  interoperabilidade  e/ou

permutabilidade  entre  os  desenvolvimentos  realizados,  evitando  a  possível

dependência de um único fornecedor" (Câmara Municipal de Madrid, 2018).

6.4.1.1. Mapa de Procura Antecipada

A  identificação  das  necessidades  é  a  base  para  a  elaboração  do  futuro  Mapa  de

Procura  Antecipada  (MPA),  um  documento  vivo  "que  antecipa  as  intenções  de

contratação  planeadas,  fornecendo  assim  ao  operador  uma  previsão  das

necessidades  tecnológicas  detetadas  pela  Administração Pública  da  água.  Devem

contemplar  o  mais  claramente  possível  a  lista  de  necessidades  identificadas  sem

solução no mercado, que são suscetíveis de serem projetos de Contratação Pública de

Inovação, uma vez que satisfazem os requisitos técnicos, económicos, financeiros e de
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impacto. Toda esta informação necessária para a criação do MPA poderá provir, em

alguns casos, de consultas ao mercado" (MITECO, 2020b).

A criação de um MPA requer informação que pode ser obtida através dele:

•reuniões de trabalho bilaterais entre todos os possíveis intervenientes (agências

e/ou departamentos da Administração Pública a nível estatal, regional e/ou local,

especialistas do setor,  sociedade civil,  etc.):  com o objetivo não só de detetar as

necessidades reais da Administração Pública, mas também de conhecer as suas

fraquezas, ameaças, pontos fortes e oportunidades (análise SWOT).

•consultas  públicas  ou  processos  de  participação  ativa,  workshops,  seminários,

formulários, etc., concebidos propositadamente.

"Para tal, a primeira coisa que a Administração Pública deve fazer é anunciar, pelos

meios que considerar apropriados (meios digitais, comunicação via e-mail, cartazes,

etc.)  ou  em  qualquer  meio  público,  uma  nota  informativa  na  qual  comunica

oficialmente a intenção de realizar um Mapa de Procura Antecipada para o qual será

necessário definir previamente as necessidades relativas à gestão e planeamento dos

recursos hídricos" (MITECO, 2020b).

O  Guia  de  Contratação  Pública  de  Inovação  e  procedimentos  de  contratação  na

Administração  Pública  da  Água  do  MITECO  (2020b)  fornece  um  modelo  de  nota

informativa  de  definição  do  MPA  (anexo  I),  bem  como  um modelo  de

documento/formulário  online  para  ajudar  a  definir  o  MPA (anexo  II),  a  publicar

juntamente  com a  nota  informativa,  para  definir  o  grau  de  desenvolvimento  das

necessidades anteriores identificadas pela Administração Pública e as possíveis áreas

de melhoria na prestação de serviços. 
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Imagem 5. Processo de criação e/ou atualização do Mapa de Procura Antecipada
Fonte: MINECO (2020b)

6.4.1.2. Escolha da modalidade de contratação pública da inovação

Uma vez definidas as suas necessidades com base nos requisitos e/ou especificações

funcionais que a solução e/ou soluções que os futuros proponentes possam fornecer

devem satisfazer, a Administração Pública iniciará um processo de tomada de decisão

que determinará o tipo de Contratação Pública de Inovação em que o projeto a ser

abordado se enquadraria e se seria necessário realizar uma Consulta Preliminar de

Mercado.
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O fluxograma na imagem 6 apresenta o processo de tomada de decisão na escolha da

modalidade de contratação pública de inovação, dependendo do grau de maturidade

da inovação no início da contratação, mais alinhada com as caraterísticas do projeto a

abordar para satisfazer as necessidades da Administração Pública.

Imagem 6. Fluxograma para a escolha da modalidade de contratação pública mais adequada
Fonte: Ayuntamiento de Madrid (2018) e elaboração própria
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6.4.1.3. Escolha do procedimento de adjudicação de contratação pública

Uma vez escolhida a modalidade de contratação pública de inovação mais adequada

para satisfazer as necessidades tecnológicas do adquirente público, o próximo passo

a tomar é escolher o procedimento de contratação pública mais adequado. 

A escolha de um ou outro procedimento (ver imagem 7) dependerá do conhecimento

do mercado por parte do adquirente público, bem como da sua:

•necessidade de desenvolver I&D,

•necessidade de informação para desenvolver as prescrições técnicas,

•disponibilidade de recursos para levar a cabo a contratação, etc.

Imagem 7. Processo de escolha do procedimento mais adequado de CPI
Fonte: Procurement Innovation Platform (2011)

6.4.2. Fase 2: Procura de soluções
Após a identificação das necessidades de inovação,  a sua definição com base em

especificações  funcionais  e  a  sua  priorização,  o  adquirente  público  estará  em

condições de definir o Mapa de Procura Antecipada, que será a base para futuros

concursos e da procura de soluções.
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De acordo com o Guia de Contratação Pública de Inovação da Comissão Europeia

"podem já existir soluções inovadoras adequadas ou podem ser alcançadas através da

adaptação ou combinação das existentes. É também possível que o mercado possa

desenvolver  uma solução inovadora a tempo caso tenha oportunidade de o fazer"

(C(2018) 3051 final).

No entanto, "no caso de não existir informação técnica suficiente para a sua definição,

a Administração Pública deve investigar mais aprofundadamente o mercado antes de

publicar o Mapa de Procura Antecipada e, consequentemente, antes de lançar um

concurso concreto que responda a um desafio ou necessidade específica" (MITECO,

2020b).

Esta identificação da oferta tecnológica existente, com vista a verificar o estado da

técnica,  pode  ser  realizada  através  de  uma  consulta  preliminar  do  mercado  (ver

imagem 5) no caso da Administração Pública não ter conhecimentos suficientes do

mercado para definir os requisitos técnicos da solução final (ver imagem 7).

6.4.2.1. Consulta Preliminar do Mercado

A Consulta Preliminar do Mercado (CPM) é um diálogo técnico para obter informações

de  mercado  para  uma  aquisição  subsequente,  e  para  informar  potenciais

fornecedores sobre as necessidades da autoridade pública (ver imagem 5).

Tal é a importância de realizar adequadamente a CPM que tanto o Guia da Comissão

Europeia sobre Contratação Pública de Inovação (C(2018) 3051 final) como a Diretiva

2014/24/UE fazem referência explícita à forma de a levar a cabo:

•C(2018)  3051  final:  "O  principal  objetivo  da  Consulta  Preliminar  do  Mercado  é,

portanto, verificar o estado da técnica. [...] Esta consulta do mercado pode assumir

várias  formas,  tais  como  reuniões  presenciais  ou  online,  ou  questionários.  Tais

reuniões podem ser complementadas por apresentações e testes por amostragem
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para permitir aos utilizadores finais verificar a adequação das soluções propostas.

Métodos  menos  convencionais  também  podem  ser  considerados,  tais  como

concursos,  reuniões  de  desenvolvedores,  mercados  de  ideias  ou  projetos  de

inovação por categoria [...] Em qualquer caso, a consulta deve ser transparente e

não discriminatória, ou seja, sem privilegiar um produto, tecnologia ou processo

em relação ao resto".

•Diretiva  2014/24/UE:  "antes  de  lançarem  um  procedimento  de  contratação,  as

entidades adjudicantes podem realizar consultas do mercado com vista a preparar

a  contratação  e  informar  os  operadores  económicos  sobre  os  seus  planos  e

requisitos de contratação.  Para este efeito, as entidades adjudicantes podem, por

exemplo,  solicitar  ou  aceitar  conselhos  de  especialistas  independentes  ou  de

autoridades  ou  participantes  no  mercado,  que  podem  ser  utilizados  no

planeamento e condução do processo de adjudicação, desde que tais conselhos

não tenham o efeito de distorcer a concorrência e não conduzam a violações dos

princípios da não discriminação e da transparência" (artigo 40).

Além  disso,  recomendam  anunciar  a  CPM  e  divulgar  informações  essenciais

relacionadas e as conclusões:

•C(2018)  3051  final:  a  utilização  de  "uma  plataforma  eletrónica  na  qual  são

publicados avisos a nível nacional ou da UE", e a 

•Diretiva 2014/24/UE: dedica um capítulo inteiro a "Técnicas e instrumentos para a

contratação eletrónica e agregada" (capítulo II).

Além  disso,  o  Guia  de  Contratação  Pública  de  Inovação  e  procedimentos  de

contratação  na  Administração  Pública  da  Água  do  MITECO  (2020b)  fornece  um

modelo para a elaboração do anúncio de início da Consulta Preliminar do Mercado

(anexo III) que "anexa, por um lado, as informações da CPM relativas a um  desafio

tecnológico específico  (anexo  1)  e,  por  outro  lado,  as  razões  da  escolha  dos

consultores  externos  que  são  selecionados,  que  serão  avaliadas  através  de  um

formulário (anexo 2). Este formulário é obrigatório em todas as suas secções (não é

possível fazer referência a anexos confidenciais). Está orientado para saber em que
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nível  está  o  mercado  e  a  tecnologia,  bem  como  as  caraterísticas  dos  diferentes

operadores económicos, e para a ajustar à proposta, determinando as cláusulas das

especificações futuras (solvência, critérios aplicáveis, etc.).  Neste sentido, não existe

uma resposta melhor ou pior nas diferentes secções do formulário,  mas sim uma

resposta realista, que ajusta de forma ótima os requisitos funcionais da proposta".

Após  a  conclusão  e  encerramento  da  CPM,  o  adquirente  público  registará  os

resultados  e  conclusões  obtidos  nesta  consulta  por  meio  de  um  relatório

fundamentado,  com o qual  orientará as  futuras  contratações  e  que  fará  parte  do

processo de contratação, além de estar sujeito às mesmas obrigações de publicidade

que o caderno de encargos, pelo que deve ser publicado, em qualquer caso, no perfil

de adquirente da entidade adjudicante.

Mais  uma  vez,  o  Guia  de  Contratação  Pública  de  Inovação  e  procedimentos  de

contratação  na  Administração  Pública  da  Água  do  MITECO  (2020b)  fornece  um

modelo do relatório sobre os resultados das consultas do mercado realizadas (anexo

IV), bem como um exemplo de nota informatizada sobre o encerramento da Consulta

Preliminar do Mercado (anexo V).

Contudo,  é  importante esclarecer  que as Consultas Preliminares do Mercado nem

sempre  estão  conectadas  apenas  à  criação  ou  atualização  do  Mapa  de  Procura

Antecipada,  mas  também  servem  para  contextualizar  o  mercado  e  obter  as

informações  mais  importantes  para  a  ativação  de  soluções  tecnológicas.  Neste

sentido, os objetivos são os seguintes (MITECO, 2020b):

•Definir os requisitos funcionais que constituirão o objeto do contrato.

•Preparar os níveis mínimos de solvência para garantir o objeto do contrato por

parte dos proponentes.

•Determinar  as  variáveis-chave  que  garantirão  a  escolha  ótima  (critérios  de

adjudicação).

•Prever  um orçamento  adequado  e  realista,  bem  como  o  prazo  adequado  que

garanta o cumprimento do objeto e escopo do contrato.
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•Estabelecer  modelos  de  gestão  para  os  Direitos  de  Propriedade  Industrial  e

Intelectual resultantes do concurso.

6.4.2.2. Publicação e atualização do mapa da procura antecipada

Após a CPM, caso o adquirente público precise do mesmo para conhecer o estado da

técnica,  a  autoridade  pública  tem  à  sua  disposição  toda  a  informação  técnica

atualizada que possa necessitar ao definir os projetos ou necessidades específicas

que compõem o Mapa de Procura Antecipada (MPA).

O  MPA  gerado  (ver  imagem  5)  deve  ser  publicado  e  estar  acessível  a  todos  os

potenciais fornecedores, quer tenham ou não participado na sua criação, pelo menos

através  da  plataforma eletrónica  onde os  anúncios  são  publicados  a  nível  da  UE,

nacional e/ou local.

O  Guia  de  Contratação  Pública  de  Inovação  e  procedimentos  de  contratação  na

Administração  Pública  da  Água  do  MITECO  (2020b)  fornece  um  modelo  da  MPA

(anexo VI) e um modelo de convite para participar na apresentação do MPA (anexo

VII).

No entanto, como o MPA é um documento vivo, deve ter-se em mente que "terá de

ser  modificado  periodicamente  à  medida  que  se  obtenha  mais  informação  do

mercado ou que surjam novas necessidades por parte da Administração Pública da

água.  Desta forma, em muitas ocasiões as Consultas Preliminares do Mercado são

mantidas em aberto numa base permanente,  de modo a que o Mapa de Procura

Antecipada  seja  subsequentemente  atualizado  após  estas  consultas,  quando  se

considera que as soluções inovadoras introduzem mudanças significativas no que diz

respeito à procura tecnológica preliminar" (MITECO, 2020b).
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6.4.3. Fase 3: Redação e processamento de documentos contratuais
Após a deteção das necessidades (fase 1) e a procura de soluções (fase 2), o adquirente

público dispõe de informação tecnológica atualizada (Mapa de Procura Antecipada -

MPA)  com  a  qual  pode  elaborar  os  dossiers  ou  documentos  contratuais  para  as

Contratação Pública de Inovação.

De seguida, serão apresentadas cada uma das fases a serem desenvolvidas durante o

processo  de  concurso  pelo  adquirente  público  para  o  qual  uma  obra,  serviço  ou

fornecimento será adjudicado:

6.4.3.1. Tipo de contrato

O primeiro passo a ser dado no processo de concurso público é a escolha do tipo de

contrato. Os contratos celebrados por entidades do setor público serão classificados

de acordo com a seguinte classificação:

•Contrato público de obras:  "contratos públicos que tenham por objeto um dos

seguintes:  a)  a  execução,  ou  conjuntamente,  o  projeto  e  a  execução  de  obras

relacionadas  com uma das atividades  referidas  no anexo II;  b)  aa  execução,  ou

conjuntamente, o projeto e a execução de uma obra; c) a realização, através de

qualquer meio, de uma obra que corresponda às exigências fixadas pela entidade

adjudicante e que tenha uma influência determinante no tipo ou projeto da obra”

(artigo 2.1.6) da Diretiva 2014/24/UE).

•Contrato  público  de  serviço:  "contratos  públicos  que  tenham  por  objeto  a

prestação de serviços diferentes dos referidos no ponto 6" (artigo 2.1.9) da Diretiva

2014/24/UE).

•Contrato público de fornecimento: "contratos públicos que tenham por objeto a

compra, locação financeira, a locação ou a locação-venda, com ou sem opção de

compra, de produtos. Um contrato público de fornecimento pode incluir, a título
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acessório,  operações  de  localização  e  instalação"  (artigo  2.1.8)  da  Diretiva

2014/24/UE).

•Contrato público misto: "os contratos que tenham por objeto dois ou mais tipos de

contratação  (obras,  serviços  ou  fornecimentos)  serão  adjudicados  em

conformidade com as disposições aplicáveis ao tipo de contrato que carateriza o

objeto principal do contrato em questão" (artigo 3.2. da Diretiva 2014/24/UE). Além

disso,  "quando  as  diferentes  partes  de  um  determinado  contrato  não  forem

objetivamente separáveis, o regime jurídico aplicável será determinado em função

do objeto principal desse contrato" (artigo 3.6. da Diretiva 2014/24/UE).

Uma vez escolhido o tipo de contrato, o próximo passo a dar no procedimento de

concurso é a escolha do procedimento de adjudicação da Contratação Pública de

Inovação (CPI):

6.4.3.2. Principais procedimentos de adjudicação na CPI

Antes  de  começar  a  redação  dos  documentos  contratuais,  é  necessário  escolher

primeiro o procedimento de concurso a seguir, bem como os mecanismos que irão

reger  a  Contratação  Pública  de  Inovação  (critérios  de  avaliação,  cláusulas  de

propriedade industrial e intelectual, redação dos documentos contratuais, etc.).

O Guia das Autoridades Públicas para a Contratação Pública de Inovação publicado

pela  Procurement  of  Innovation  Platform  destaca  quatro  procedimentos  que  são

particularmente relevantes para a contratação pública de inovação (ver imagem 7): 

1. Procedimentos de contratação pública que não requerem I&D:

•Diálogo competitivo

•Procedimento concorrencial com negociação

2. Procedimentos de contratação pública que requerem I&D:

•Contratação Pública Pré-Comercial

•Parceria para a inovação
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Embora a caraterística comum destes quatro procedimentos seja a permissão de uma

maior  interação  e  diálogo  com  o  mercado,  em  comparação  com  os  concursos

públicos  ou  limitados,  é  importante  notar  que  a  legislação  nacional  deve  ser

consultada para determinar como cada um deles foi implementado em cada país.

Por  este  motivo,  a  Diretiva  2014/24/UE  determina  que  quando  "procederem  à

adjudicação  de  contratos  públicos,  as  entidades  adjudicantes  aplicarão

procedimentos nacionais,  adaptados para se ajustarem às disposições da presente

diretiva, desde que, sem prejuízo do disposto no artigo 32, tenha sido publicada uma

convocatória de concurso em conformidade com a presente diretiva" (artigo 26.1).

No que diz respeito aos  procedimentos de contratação pública que não requerem

I&D, o Guia sobre Contratação Pública de Inovação (C(2018) 3051 final) sublinha que,

"uma das novidades das normas da UE modernizadas é a possibilidade de aplicar um

procedimento concorrencial com negociação para contratos públicos que exijam a

adaptação  de  soluções  prontamente  disponíveis  (incluindo  projetos  e  soluções

inovadoras),  que  sejam  de  natureza  particularmente  complexa,  ou  cujas

especificações técnicas não possam ser estabelecidas com precisão suficiente. Nestas

circunstâncias, as normas da UE modernizadas concedem aos adquirentes públicos

uma  escolha  entre  dois  procedimentos:  um  procedimento  concorrencial  com

negociação e um diálogo competitivo.  A principal diferença entre o procedimento

concorrencial com negociação e o diálogo competitivo reside no grau de clareza do

adquirente público no que diz respeito ao projeto. No primeiro, o adquirente público

tem uma ideia mais precisa da natureza e do objeto do contrato público, enquanto no

segundo, têm ainda de ser selecionadas mais opções com antecedência. 

No que diz respeito aos procedimentos de contratação pública que requerem I&D, de

acordo com o guia, a diferença reside no facto de o adquirente público desejar ou não

adquirir  produtos  e/ou serviços  inovadores  a  uma escala  comercial  no  âmbito  do

mesmo procedimento.
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A  escolha  do  procedimento  correto  para  implementar  a  Contratação  Pública  de

Inovação  condicionará  em  grande  parte  o  sucesso  na  obtenção  dos  resultados

esperados do contrato (ver imagem 7), por isso, abaixo dedicamos uma secção a cada

um dos quatro procedimentos de adjudicação em CPI:

6.4.3.2.1. Diálogo competitivo

Segundo o Guia das Autoridades Públicas para a Contratação Pública de Inovação

(Procurement  of  Innovation  Platform,  2011)  o  objetivo  do  diálogo  competitivo  é

"adjudicar  um contrato  de  obras,  serviços  ou  fornecimentos  na  sequência  de  um

diálogo com os  proponentes  selecionados.  Em vez  de responder  a  requisitos  pré-

definidos únicos, cada proponente apresenta uma proposta baseada na sua própria

solução  para  as  necessidades  definidas  pela  entidade  adjudicante.  A  experiência

anterior dos fornecedores pode ser acedida na fase de diálogo. O diálogo competitivo

é,  normalmente,  utilizado  para  projetos  grandes  e  complexos  onde  os  requisitos

técnicos não podem ser adequadamente definidos com antecedência".

Sobre  esta  questão,  a  Diretiva  2014/24/UE  determina  no  seu  artigo  26.4  que  os

Estados-membros podem "aplicar um procedimento concorrencial com negociação

ou um diálogo competitivo nas seguintes situações:

a) relativamente a obras, fornecimentos ou serviços que satisfaçam um ou mais dos

seguintes critérios:

(i)  as  exigências  da  entidade  adjudicante  não  podem  ser  satisfeitas  sem  a

adaptação de soluções prontamente disponíveis,

(ii) incluam um projeto ou soluções inovadoras,

(iii)  o  contrato  não  pode  ser  adjudicado  sem  negociação  prévia  devido  a

circunstâncias  específicas  ligadas  à  natureza,  complexidade  ou  configuração

jurídica ou financeira, ou devido aos riscos que lhe estão associados,
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(iv)  a  entidade adjudicante  não pode estabelecer  com suficiente  precisão  as

especificações técnicas com referência a uma norma, avaliação técnica europeia,

especificação técnica comum ou referência técnica na aceção dos pontos 2 a 5

do anexo VII.

b) relativamente a obras,  fornecimentos ou serviços em que,  em resposta a um

concurso público ou limitado, apenas sejam apresentadas propostas irregulares ou

inaceitáveis...".

De  acordo  com  o  Guia  das  Autoridades  Públicas  para  a  Contratação  Pública  de

Inovação (Procurement of Innovation Platform, 2011), o diálogo competitivo consiste

em três fases (ver imagem 8):

1. Fase de seleção:

•Convocatória  para  identificação  da  natureza  do  procedimento  contratual  a

desenvolver e os critérios para a seleção dos proponentes.

•Avaliação dos pedidos de participação de acordo com os critérios de seleção.

•Convite a um mínimo de três proponentes para a fase de diálogo, desde que tenha

participado um número suficiente de proponentes qualificados.

2. Fase de diálogo:

•Criação  de  um  documento  descritivo,  que  é  fornecido  aos  operadores

selecionados,  expondo  as  necessidades  e  prescrições  técnicas  da  entidade

adjudicante,  os  critérios  de seleção e  uma  estimativa  indicativa  da  duração do

procedimento.

•É aberto um diálogo com os operadores, que normalmente apresentarão soluções

gerais  que  são  gradualmente  ajustadas.  A  igualdade  de  tratamento  deve  ser

assegurada e, salvo acordo em contrário com os proponentes, as soluções devem

ser mantidas confidenciais.

•O número de proponentes pode ser reduzido através da aplicação dos critérios de

adjudicação. O número de proponentes na fase final deve assegurar a existência de

uma verdadeira concorrência, na medida em que existam soluções suficientes.

3. Fase de adjudicação:
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•O diálogo é encerrado e as propostas finais são apresentadas pelos proponentes

convidados, com base na(s) solução(ões) discutida(s) com cada proponente.

•As propostas podem ser "clarificadas, especificadas ou otimizadas", mas não são

permitidas alterações a aspetos essenciais que possam distorcer a concorrência.

•Os  critérios  de  adjudicação  são  aplicados  para  selecionar  o  proponente  final

vencedor.  Podem ter  lugar  negociações  adicionais  com o proponente vencedor

para confirmar os compromissos financeiros ou outras condições do contrato.

Imagem 8. Fases do diálogo competitivo
Fonte: Procurement Innovation Platform (2011)

Além  disso,  de  acordo  com  o  Guia  de  Contratação  Pública  de  Inovação  e

procedimentos de contratação na Administração Pública da Água do MITECO (2020b),

o diálogo competitivo em termos de TRL significa um salto do TRL 7 para o TRL 9.
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6.4.3.2.2. Procedimento concorrencial com negociação

De  acordo  com  o  Guia  das  Autoridades  Públicas  para  a  Contratação  Pública  de

Inovação  (Procurement  of  Innovation  Platform,  2011),  o  objetivo  do  procedimento

concorrencial com negociação é a "adjudicação de obras, serviços ou fornecimentos

que incluam elementos de adaptação,  conceção, inovação,  ou outras caraterísticas

que  tornem  a  adjudicação  do  contrato  inadequada  sem  negociação  prévia.  Ao

contrário  do diálogo competitivo,  aqui  é  pré-requisito  que a  entidade adjudicante

especifique desde o início as caraterísticas dos bens ou serviços a serem adquiridos”.

O procedimento concorrencial  com negociação carateriza-se pelo facto de ser  um

novo  procedimento,  que  substitui  o  anterior  procedimento  negociado  com

publicidade  e  que  pode  ser  utilizado  nas  mesmas  circunstâncias  que  o  diálogo

competitivo (artigo 26.4 da Diretiva 2014/24/UE).

De  acordo  com  o  Guia  das  Autoridades  Públicas  para  a  Contratação  Pública  de

Inovação (Procurement of Innovation Platform, 2011), o procedimento concorrencial

com negociação consiste em três fases (ver imagem 9):

1. Fase de seleção:

•Convocatória  contratual  para  identificação  da  natureza  do  procedimento  e  os

critérios para a seleção dos proponentes. O caderno de encargos deve especificar

as caraterísticas das obras, bens ou serviços, os requisitos mínimos e os critérios de

adjudicação.

•Avaliação dos pedidos de participação de acordo com os critérios de seleção.

•Pelo  menos  três  proponentes  devem  ser  convidados  para  a  fase  de  concurso,

desde que exista um número suficiente de operadores qualificados.

2. Fase de negociação:

•Os  proponentes  selecionados  são  convidados  a  apresentar  as  suas  propostas

iniciais, sujeitas a negociação. Os requisitos mínimos ou critérios de adjudicação

não estão sujeitos a negociação.
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•Realizam-se  rondas  sucessivas  de  propostas  e  negociação.  A  igualdade  de

tratamento  entre  os  operadores  deve  ser  assegurada  informando  todos  os

operadores de quaisquer alterações às prescrições técnicas ou outros elementos do

contrato e dando-lhes tempo suficiente para modificarem as suas propostas.  As

informações  confidenciais  apenas  podem  ser  divulgadas  com  a  autorização

expressa do proponente.

•O número de proponentes pode ser reduzido através da aplicação dos critérios de

adjudicação. O número de proponentes na fase final deve ser suficiente, na medida

em que existam soluções suficientes, para assegurar uma verdadeira concorrência.

3. Fase de adjudicação:

•Os proponentes são informados da intenção de encerrar as negociações e é fixada

uma data comum para a apresentação das propostas finais.

•O  contrato  é  adjudicado  de  acordo  com  os  critérios  de  adjudicação  pré-

estabelecidos (sem mais negociações).

Imagem 9. Fases do procedimento concorrencial com negociação
Fonte: Procurement Innovation Platform (2011)
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Além  disso,  de  acordo  com  o  Guia  de  Contratação  Pública  de  Inovação  e

procedimentos de contratação na Administração Pública da Água do MITECO (2020b),

o procedimento concorrencial com negociação em termos de TRL significa um salto

do TRL 7 para o TRL 9.

6.4.3.2.3. Contratação Pública Pré-Comercial

De  acordo  com  a  Guia  das  Autoridades  Públicas  para  a  Contratação  Pública  de

Inovação  (Procurement  of  Innovation  Platform,  2011),  o  objetivo  da  Contratação

Pública Pré-Comercial (CPC) é a "aquisição de serviços de I&D, incluindo protótipos ou

fases iniciais de testes de produção". A CPC pode incluir a aquisição de protótipos

limitados e/ou o desenvolvimento de testes de produtos, mas não inclui a compra de

grandes quantidades de soluções finais na fase comercial, nem deve constituir um

auxílio do Estado".

A CPC não é abrangida pelo âmbito de aplicação da Diretiva 2014/24/UE mas esta, na

sua ‘consideração (47)’,  redireciona para a Comunicação da Comissão intitulada "A

contratação  pré-comercial:  promover  a  inovação  para  garantir  serviços  públicos

sustentáveis e de alta qualidade na Europa" (COM(2007) 799 final) que “em relação à

prestação de tais serviços de I&D que não são abrangidos pelo âmbito de aplicação da

presente  diretiva,  estabelece  uma  série  de  modelos  de  contratação.  Embora  tais

modelos continuassem a estar disponíveis como no passado, a presente diretiva deve

também  contribuir  para  facilitar  a  contratação  pública  de  inovação  e  ajudar  os

Estados-Membros a alcançar os objetivos da iniciativa União da Inovação".

De  acordo  com  o  Guia  das  Autoridades  Públicas  para  a  Contratação  Pública  de

Inovação  (Procurement  of  Innovation  Platform,  2011),  a  Contratação  Pública  Pré-

Comercial consiste em três fases (ver imagem 10):

1. Preparação para uma CPC e convocatória:
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•Identificar  a  necessidade  que  não  pode  ser  resolvida  através  da  aplicação  de

produtos e serviços existentes, e possa beneficiar de trabalho específico de I&D.

•Estabelecer qual é a tecnologia mais recente no terreno, quem são os operadores

e  se  uma  CPC  poderia  ser  desenvolvida  em  conjunto  com  outros  potenciais

adquirentes.

•Considerar  o  modelo  de partilha  de riscos  e  benefícios  a  adotar  (por  exemplo,

pagamento  de  custos,  concessão  de  direitos  de  propriedade  intelectual)  e

desenvolver cláusulas e prescrições para cobrir os serviços a realizar.

•Lançamento  de  uma  convocatória  de  CPC  para  convidar  à  apresentação  de

propostas para fases de exploração de soluções, fabrico de protótipos e testes de

produção. Os contratos CPC devem ser adjudicados a mais do que um operador

para  cada  fase.  A  concorrência  numa  CPC  não  é  regida  pelas  Diretivas  de

contratação,  mas  aplicam-se  as  regras  do  Tratado  sobre  transparência,  não

discriminação e concorrência. Os contratos CPC podem ser adjudicados para cobrir

as fases de exploração de soluções, prototipagem e desenvolvimento de soluções

originais e testes dos primeiros produtos.

2. Exploração de soluções:

•O  trabalho  I&D  começa  a  partir  da(s)  proposta(s)  do(s)  proponente(s)

selecionado(s).

•As informações devem ser comunicadas e partilhadas de acordo com os termos do

contrato.

•A fase exploratória é paga e é decidido se se deve ou não continuar com a fase de

protótipo.

3. Prototipagem:

•São selecionados o(s) proponente(s) que produzirão um protótipo.

•Criação do protótipo e decisão sobre se se deve ou não continuar com a fase de

testes.

•A fase de prototipagem é paga.

4. Série de testes:

•É produzido um número limitado de novos produtos ou serviços.
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•As séries de testes são analisadas, os resultados são publicados e a padronização

(se aplicável) é realizada.

•A fase final é paga. A posterior contratação à escala comercial  exigirá um novo

procedimento de contratação regido pelas Diretivas de contratação pública.

Imagem 10. Fases do Contratação Pública Pré-Comercial (CPC)
Fonte: Procurement Innovation Platform (2011)

Além  disso,  de  acordo  com  o  Guia  de  Contratação  Pública  de  Inovação  e

procedimentos de contratação na Administração Pública da Água do MITECO (2020b),

a Contratação Pública Pré-Comercial em termos de TRL significa um salto do TRL 1

para o TRL 7.

6.4.3.2.4. Parceria para a inovação

De  acordo  com  o  Guia  das  Autoridades  Públicas  para  a  Contratação  Pública  de

Inovação (Procurement  of  Innovation Platform,  2011)  o  objetivo da parceria  para  a

inovação é "investigar,  desenvolver,  e adquirir à escala comercial  novos produtos e

serviços. A parceria para a inovação permite a adjudicação de um contrato por fases

abrangendo todas as fases desde a I&D até à aquisição de um volume comercial de

serviços  ou  produtos  acabados,  com  a  participação  de  um  ou  mais  operadores

económicos em cada fase".

TWIST Project is co-financed by the Interreg Sudoe Program through the European Regional Development Fund

TWIST – Nº SOE2/P1/E0506 104/ 132



A parceria para a inovação funciona através de um procedimento concorrencial com

negociação perante "a necessidade de um produto, serviço ou obra inovadora que

não possa ser satisfeita pela compra de produtos, serviços ou obras já disponíveis no

mercado" (artigo 31 da Diretiva 2014/24/UE).

De  acordo  com  o  Guia  das  Autoridades  Públicas  para  a  Contratação  Pública  de

Inovação  (Procurement  of  Innovation  Platform,  2011),  a  parceria  para  a  inovação

consiste em três fases (ver imagem 11):

1. Procedimento concorrencial com negociação:

•O  procedimento  é  desenvolvido  como  indicado  anteriormente,  destacando  no

caderno de encargos a necessidade de uma obra, serviço ou produto inovador.

•Os  critérios  de  seleção  devem  estar  relacionados  com  a  capacidade  dos

candidatos para realizar I&D e implementar soluções inovadoras.

•Adjudicação  de  um  ou  mais  contratos  faseados  para  serviços  de  I&D,

prototipagem, realização de uma série de testes, pilotos, e contratação de produtos

ou serviços finais. Os contratos devem incluir cláusulas de propriedade intelectual.

2. Fase de desenvolvimento:

•Execução faseada dos contratos. Devem ser estabelecidos objetivos intermédios e

devem ser previstos pagamentos contra cada entrega.

•A  entidade adjudicante pode decidir,  após  cada  fase,  pôr  termo à  parceria  ou

reduzir o número de operadores envolvidos.

3. Fase de aquisição comercial:

•Os  trabalhos,  serviços  ou  fornecimentos  resultantes  são  obtidos  junto  dos

parceiros  que  não  foram  descartados,  desde  que  cumpram  os  níveis  de

desempenho e os custos máximos previamente acordados.
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Imagem 11. Fases do parceria para a inovação
Fonte: Procurement Innovation Platform (2011)

Além  disso,  de  acordo  com  o  Guia  de  Contratação  Pública  de  Inovação  e

procedimentos de contratação na Administração Pública da Água do MITECO (2020b),

a parceria para a inovação em termos de TRL significa um salto do TRL 1 para o TRL 9.

6.4.3.3. Redação do caderno de encargos ou documento descritivo para o 

concurso do contrato

Nos  termos  da  Diretiva  2014/24/UE  um  documento  de  concurso é  "qualquer

documento  elaborado  ou  referido  pela  entidade  adjudicante  para  descrever  ou

determinar os elementos da contratação ou do procedimento, incluindo o anúncio do

concurso, o anúncio de informação prévia que serve de convocatória ao concurso, as

especificações  técnicas,  o  documento  descritivo,  as  condições  propostas  para  o
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contrato,  os  formatos  para  a  apresentação  de  documentos  pelos  candidatos  e

proponentes,  informações  sobre  as  obrigações  geralmente  aplicáveis  e  quaisquer

documentos adicionais" (artigo 2.1.13).

Além disso, de acordo com o Guia sobre Contratação Pública de Inovação (C(2018)

3051 final), é importante ter em mente que nada do que foi feito até ao momento

(fase 1 e fase 2) funcionará, a menos que as condições contratuais reflitam os aspetos

relevantes favoráveis à inovação:

"Se  o  contrato  público  for  adjudicado com base  em critérios  de  qualidade ou de

desempenho, mas não possam ser aplicadas sanções, tais como indexação de preços

ou  rescisão  antecipada  do  contrato,  o  adquirente  público  poderá  perder  a

oportunidade de obter uma solução inovadora. Isto poderia também dar origem a

várias formas de recurso.

As  cláusulas  de  execução  do  contrato  devem  refletir,  pelo  menos,  os  seguintes

aspetos:

•critérios  de  execução  do  contrato,  indicadores  mensuráveis  e  objetivos  de

qualidade e desempenho;

•cláusulas de saída em caso de incumprimento ou no caso de o mercado fornecer

uma solução mais adequada do que a que se encontra em desenvolvimento (com

condições de saída justas para o fornecedor);

•cláusulas  de  modificação  do  contrato,  devido  à  observação  da  volatilidade  e

elevado potencial para novas inovações durante a execução do contrato.

As cláusulas de execução do contrato também podem conter as chamadas cláusulas

de  análise  do  valor.  Tais  cláusulas  encorajam  os  fornecedores  não  só  a  entregar

soluções que satisfaçam os requisitos de desempenho, mas também a continuar a

melhorar a qualidade e o custo das soluções entregues durante a fase de execução.

Estas cláusulas podem prever o pagamento de bónus aos fornecedores para melhorar

a qualidade das soluções; podem partilhar com os fornecedores qualquer poupança

adicional de custos que se concretize para o adquirente público durante a execução
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do contrato. Para informações sobre a análise do valor, ver módulo 3 da ferramenta de

Assistência Europeia para a Contratação Pública de Inovação (http://eafip.eu/toolkit)”. 

Por  último,  de  acordo  com  o  Guia  de  Contratação  Pública  de  Inovação  e

procedimentos  de  contratação  na  Administração  Pública  de  Água  do  MITECO

(2020b),  uma  vez  escolhido  o  procedimento  mais  adequado  para  a  realização  da

Contratação  Pública  de  Inovação,  o  próximo  passo  a  dar  é  a  elaboração  da

documentação  necessária  para  o  procedimento  escolhido,  "dependendo  do

procedimento  escolhido,  serão  necessárias  diferentes  informações  iniciais  e,  além

disso, a documentação criada será também diferente. Em geral, em qualquer uma

das modalidades de contratação utilizadas, os aspetos e as cláusulas contratuais que

promovam a inovação devem ser introduzidas durante a elaboração do caderno de

encargos. Estes aspetos podem ser incluídos em:” (MITECO, 2020b)

1. o objeto e as exigências do contrato,

2. os critérios de adjudicação aplicáveis para a avaliação das propostas,

3. as condições especiais de execução,

4. a gestão dos direitos de propriedade industrial e intelectual.

6.4.3.3.1. Finalidade e exigências do contrato

O objeto do contrato deve ser definido, como vimos nas secções 6.4.1. e 6.4.2., tendo

em conta as necessidades ou funcionalidades a satisfazer, bem como o cumprimento

das diretivas europeias sobre contratação pública e as normas que as transpõem a

nível nacional.

A  Diretiva  2014/24/UE  "estabelece  as  normas  aplicáveis  aos  procedimentos  de

contratação  de  contratos  públicos  e  concursos  de  projetos  pelas  entidades

adjudicantes"  (artigo  1)  entre  as  quais  se  encontram  as  seguintes  normas  gerais

(capítulo II):
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Os princípios da contratação (artigo 18):

“1.  As entidades adjudicantes devem tratar os operadores económicos em pé de

igualdade  e  sem  discriminação  e  devem  agir  de  forma  transparente  e

proporcionada. A contratação não deve ser concebida com a intenção de a excluir

do  âmbito  de  aplicação  da  presente  diretiva  ou  de  restringir  artificialmente  a

concorrência.  A  concorrência  será  considerada  como  artificialmente  restringida

quando  a  aquisição  for  concebida  com  a  intenção  de  favorecer  ou  prejudicar

indevidamente determinados operadores económicos.

2.  Os Estados-Membros tomarão as medidas adequadas para assegurar  que,  na

execução  dos  contratos  públicos,  os  operadores  económicos  respeitem  as

obrigações ambientais, sociais ou laborais aplicáveis estabelecidas pelo direito da

União,  direito  nacional,  convenções  coletivas  ou  disposições  internacionais  em

matéria ambiental, social e laboral enumeradas no anexo X".

Confidencialidade da informação (artigo 21):

“1. Salvo disposição em contrário da presente diretiva ou da legislação nacional a

que a entidade adjudicante esteja sujeita, nomeadamente, a lei sobre o acesso à

informação, e sem prejuízo das obrigações relativas à publicidade dos contratos

adjudicados e à informação dos candidatos e proponentes previstas nos artigos 50

e  55,  a  entidade  adjudicante  não  divulgará  as  informações  prestadas  pelos

operadores económicos que tenham designado como confidenciais, tais como os

segredos técnicos ou comerciais e os aspetos confidenciais das propostas.

2. As entidades adjudicantes poderão impor aos operadores económicos requisitos

destinados a  proteger  a  natureza  confidencial  das  informações  prestadas  pelas

entidades adjudicantes durante o procedimento de contratação”.

prevista a realização independente de cada uma das suas partes através da  divisão

em lotes, regulamentada para as entidades que operam nos setores da água no artigo

46 da Diretiva 2014/24/UE:

“1. As entidades adjudicantes podem optar por adjudicar um contrato sob a forma

de lotes separados e podem decidir sobre a dimensão e o objeto desses lotes.
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Exceto no caso de contratos cuja divisão seja obrigatória nos termos da secção 4 do

presente artigo, as entidades adjudicantes devem indicar as principais razões pelas

quais  decidiram  não  subdividir  em  lotes.  Essa  decisão  deve  ser  incluída  nos

documentos contratuais ou no relatório específico referido no artigo 84.

2. As entidades adjudicantes especificarão, no anúncio de concurso ou no convite

para confirmar o interesse, se as propostas podem ser apresentadas para um, para

vários ou para todos os lotes.

As  entidades  adjudicantes  podem  limitar  o  número  de  lotes  que  podem  ser

adjudicados  a  qualquer  proponente,  mesmo  quando  se  possam  apresentar

propostas para vários ou para todos os lotes, desde que o anúncio de concurso ou o

convite  para  confirmar  o  interesse  indique  o  número  máximo  de  lotes  por

proponente. As entidades adjudicantes devem indicar nos documentos contratuais

os critérios ou normas objetivos e não discriminatórios que tencionam aplicar para

determinar  os  lotes  a  adjudicar,  sempre  que  a  aplicação  dos  critérios  de

adjudicação possa resultar na adjudicação de mais do que o número máximo de

lotes indicado a um único proponente.

3.  Os Estados-Membros podem estabelecer que,  quando vários lotes podem ser

adjudicados ao mesmo proponente,  as entidades adjudicantes podem adjudicar

contratos  que  combinem  vários  ou  todos  os  lotes,  sempre  que  tenham

especificado no anúncio de concurso ou no convite para confirmar o interesse que

reservam essa possibilidade e tenham indicado os lotes ou grupos de lotes que

podem ser combinados.

4. Os Estados-Membros podem aplicar o segundo parágrafo da secção 1, tornando

obrigatória  a  adjudicação  de  contratos  sob  a  forma  de  lotes  separados,  em

condições a especificar de acordo com o direito nacional e tendo em conta o direito

da União. Nesses casos, aplica-se igualmente o primeiro parágrafo da secção 2 e, se

for caso disso, da secção 3”.

Além disso, a fim de encorajar a inovação, é importante que:
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•o caderno de encargos deve indicar não o que é desejado, mas o que é necessário

(especificações funcionais) "para que cada proponente possa definir como é que

essa necessidade deve ser satisfeita. Para tal, é necessário dar uma ideia clara do

que se procura e, neste sentido, as especificações técnicas formuladas em termos

de  desempenho  ou  requisitos  funcionais  são  particularmente  adequadas  na

Contratação Pública de Inovação" (MITECO, 2020b). 

•propostas com variantes são permitidas, para que os fornecedores possam propor

uma solução mais inovadora juntamente com uma solução tradicional "segura" e,

caso  a  variante  mais  inovadora  não  funcione,  ainda  tenham a  possibilidade de

ganhar o contrato com uma proposta mais conservadora (C(2018) 3051 final).  As

variantes estão reguladas no artigo 45 da Diretiva 2014/24/UE:

“1.  As  entidades  adjudicantes  podem  autorizar  os  proponentes  a  apresentar

variantes ou exigir-lhes que o façam. Devem indicar no anúncio de concurso ou,

quando um anúncio de informação prévia for utilizado como meio de abertura

de  concurso,  no  convite  para  confirmar  o  interesse,  se  autorizam  ou  não

variantes  ou  se  requerem  variantes.  As  variantes  não  serão  autorizadas  na

ausência de tal declaração. As variantes devem estar conectadas ao objeto do

contrato.

2. As entidades adjudicantes que autorizem ou exijam variantes devem indicar

nos documentos contratuais os requisitos mínimos a satisfazer pelas variantes e

as  modalidades  da  sua  apresentação,  em  particular  quando  só  possam  ser

apresentadas variantes se também tiver sido apresentada uma proposta que

não  seja  uma  variante.  Devem  igualmente  assegurar  que  os  critérios  de

adjudicação escolhidos possam ser aplicados tanto às variantes que satisfaçam

estes  requisitos  mínimos  como  às  propostas  conformes  que  não  sejam

variantes.

3. Apenas serão tidas em consideração as variantes que satisfaçam os requisitos

mínimos estabelecidos pelas entidades adjudicantes.

Nos procedimentos de adjudicação de contratos públicos de fornecimento ou

de  serviços,  as  entidades  adjudicantes  que  tenham  autorizado  ou  exigido
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variantes não podem rejeitar  uma variante pelo simples  facto de que,  se for

bem-sucedida,  conduziria a um contrato de serviços em vez de um contrato

público  de  fornecimento ou a  um contrato  de  fornecimento  em vez  de  um

contrato público de serviços".

6.4.3.3.2. Critérios de adjudicação

O artigo 67 da Diretiva 2014/24/UE regula os critérios de adjudicação do contrato:

“1.  Sem  prejuízo  das  disposições  legislativas,  regulamentares  ou  administrativas

nacionais relativas ao preço de determinados fornecimentos ou à remuneração de

determinados serviços, as entidades adjudicantes aplicarão o critério da proposta

economicamente mais vantajosa para a adjudicação dos contratos públicos.

2.  A  proposta  economicamente  mais  vantajosa  do  ponto  de  vista  da  entidade

adjudicante será  determinada com base  no preço ou no custo,  utilizando uma

abordagem  custo-eficácia,  tal  como  o  cálculo  do  custo  do  ciclo  de  vida,  em

conformidade com o artigo 68, e pode incluir a melhor relação  qualidade/preço,

que  será  avaliada  com  base  em  critérios  que  incluam  aspetos  qualitativos,

ambientais e/ou sociais relacionados com o objeto do contrato público em questão.

Tais critérios podem incluir, por exemplo

a)  a  qualidade,  incluindo  mérito  técnico,  caraterísticas  estéticas  e  funcionais,

acessibilidade,  conceção  para  todos  os  utilizadores,  caraterísticas  sociais,

ambientais e inovadoras, e a comercialização e as suas condições;

b) a organização, qualificações e experiência do pessoal envolvido na execução

do  contrato,  sempre  que  a  qualidade  do  pessoal  empregado  possa  afetar

significativamente a execução do contrato; ou

c) o serviço pós-venda e assistência técnica e condições de entrega, tais como

data de entrega, processo de entrega e prazo de entrega ou prazo de execução.
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O fator custo pode também adotar a forma de um preço ou custo fixo com base no

qual os operadores económicos competem unicamente com base em critérios de

qualidade.

Os  Estados-Membros  podem  estabelecer  que  as  entidades  adjudicantes  não

possam utilizar apenas o preço ou o custo como único critério de adjudicação ou

restringir a aplicação desse critério a certas categorias de entidades adjudicantes

ou a determinados tipos de contratos.

3. Considera-se que os critérios de adjudicação estão ligados ao objeto do contrato

público quando se refiram às obras, fornecimentos ou serviços a prestar no âmbito

do contrato, em qualquer dos seus aspetos e em qualquer fase do seu ciclo de vida,

incluindo os fatores envolvidos:

a)  no processo  específico de produção,  fornecimento ou comercialização das

obras, fornecimentos ou serviços; ou

b) num processo específico de outra fase do seu ciclo de vida,

mesmo quando esses fatores não façam parte da sua substância material.

4.  Os  critérios  de  adjudicação  não  devem  ter  por  efeito  conferir  à  entidade

adjudicante  uma  liberdade  de  decisão  sem  restrições.  Devem  assegurar  a

possibilidade de uma concorrência efetiva e ser acompanhados de especificações

que permitam verificar eficazmente as informações fornecidas pelos proponentes,

a  fim  de  avaliar  em  que  medida  as  propostas  satisfazem  os  critérios  de

adjudicação.  Em  caso  de  dúvida,  as  entidades  adjudicantes  devem  comprovar

efetivamente a exatidão das informações e provas fornecidas pelos proponentes.

5. A entidade adjudicante especificará, nos documentos contratuais, a ponderação

relativa que atribui a cada um dos critérios escolhidos para determinar a proposta

economicamente mais vantajosa, exceto se esta for determinada apenas com base

no preço.

Esta ponderação pode ser expressa através da fixação de uma gama de valores

com uma amplitude máxima adequado.
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Quando  a  ponderação  não  for  possível  por  razões  objetivas,  as  entidades

adjudicantes  devem indicar  a  ordem  decrescente  de  importância  atribuída  aos

critérios”.

Tudo isto tendo em conta que em matéria de contratação pública, como vimos nas

secções  4.2.1,  4.2.2  e  4.2.3,  existem  regulamentos  que  transpõem  as  Diretivas

Europeias 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE para os quadros jurídicos nacionais

dos países.

6.4.3.3.3. Gestão dos direitos de propriedade industrial e intelectual

Recentemente, em novembro de 2020, a Comissão Europeia adotou um novo plano

de ação em matéria de propriedade intelectual e industrial para apoiar a recuperação

e a resiliência da UE (COM(2020) 760 final) que recomenda aos Estados-Membros que

"melhorem as condições para as empresas protegerem e utilizarem a propriedade

intelectual  e industrial  nos contratos públicos,  com vista  a estimular  a inovação e

impulsionar a  economia",  bem como que considerem "a possibilidade de deixar a

propriedade intelectual e industrial a cargo dos contratantes, quando apropriado, a

menos  que  haja  um  interesse  público  superior  em  jogo  ou  estratégias  abertas

incompatíveis de licenciamento".

Esta Comunicação reforça o Guia sobre Contratação Pública de Inovação (C(2018) 3051

final)  que  indica  que  "os  contratos  devem  estabelecer  as  normas  de  acesso  aos

direitos  de  propriedade  intelectual  pré-existentes  necessários  para  completar  o

processo de inovação e aceder aos novos direitos de propriedade intelectual gerados

pelo processo de inovação", salientando a importância de "os adquirentes públicos

definirem previamente nas especificações do concurso a atribuição de direitos de

propriedade intelectual ligados ao contrato público, em todos os procedimentos de

contratação pública que possam envolver inovação".
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Contudo, tanto a nível europeu como nacional, existe liberdade para decidir como

atribuir direitos de propriedade intelectual. Existem duas opções principais:

1ª  opção  principal:  o  adquirente  público  obtém  todos  os  novos  direitos  de

propriedade intelectual resultantes do projeto.

2ª  opção principal:  o  fornecedor  obtém todos os novos  direitos  de propriedade

intelectual resultantes do projeto.

Entre estas duas opções existem múltiplas opções intermédias, tais como a atribuição

dos direitos de propriedade intelectual ao fornecedor,  mas isentas de royalties,  ou

seja, conservando o direito de utilizar a propriedade intelectual sem qualquer custo.

Embora a primeira opção seja a que tem sido tradicionalmente utilizada, a Comissão

Europeia recomenda que "nos casos em que não exista um interesse público superior

para  que  o  adquirente  público  mantenha  a  totalidade  ou  parte  dos  direitos  de

propriedade intelectual, tais direitos poderiam ser atribuídos aos fornecedores. [...] em

tais casos pode ser necessário que os adquirentes públicos conservem os direitos de

utilização  das  soluções  inovadoras  sem  royalties.  Os  adquirentes  públicos  podem

também exigir aos fornecedores que concedam uma licença sobre os seus direitos a

determinados terceiros em condições de mercado justas e razoáveis [...] A atribuição

de  direitos  de  propriedade  intelectual  a  fornecedores  pode  encorajar  a

comercialização industrial de soluções inovadoras e reduzir os custos de contratação

para o setor público. Os Estados-Membros poderiam, então, considerar a transferência

da  titularidade  dos  direitos  de  propriedade  intelectual  para  os  fornecedores

participantes  por  defeito,  nas  condições  acima  descritas,  e  assegurar  que  os

incentivos  para  as  empresas  inovarem  não  sejam  distorcidos  e  que  o  acesso  ao

mercado não seja vedado”.

A  opção  escolhida  relativamente  à  transferência  dos  direitos  de  propriedade

intelectual ou industrial deve ser estabelecida, em conformidade com o artigo 42 da

Diretiva  2014/24/UE,  na  secção  de  especificações  técnicas  dos  documentos

contratuais.
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Em termos de gestão dos Direitos de Propriedade Intelectual (DPI),  o guia prático

para  a  implementação  dos  procedimentos  de  Contratação  Pública  Orientada  à

Inovação (CPOI) do consórcio Water PiPP (2015) assinala que os DPI são uma questão

importante para os adquirentes públicos na medida em que os problemas associados

à gestão incorreta dos DPI impedem a indústria de participar na CPOI.

Afirma  ainda  que  "deve  notar-se  que  todas  as  atividades  destinadas  a  identificar

necessidades e criar um diálogo técnico [...] devem ser acompanhadas de cláusulas

específicas de confidencialidade [...]  Além disso, a divulgação de informações úteis

deve ser feita de forma a não implicar a divulgação e perda de segredos comerciais

ou novidades".  Além disso, no caso de uma CPOI bem-sucedida, esta "conduzirá a

resultados sob a forma de novas soluções técnicas e/ou conhecimentos inovadores.

Tais  resultados  podem  ser  protegidos  por  DPI  (por  exemplo,  direitos  de  autor  e

direitos conexos, segredos comerciais, incluindo know-how, direitos sobre desenhos e

modelos e patentes). Deve ser determinado numa fase inicial do procedimento de

CPOI quem será proprietário e explorará comercialmente esses direitos, incluindo a

regulamentação de conhecimentos prévios e DPI adquiridos".

Dado que tanto os compradores públicos como os fornecedores estão interessados

na utilização de DPI, mas de uma forma diferente, a orientação do consórcio Water

PiPP (2015) aconselha a sua combinação:

"•Licenças. Se os fornecedores são os proprietários dos DPI, atuam como licenciante

e  o  adquirente  público  atua  como  licenciado.  O  quadro  regulamentar  para  os

acordos de licenciamento de DPI é flexível. Isto permite que os termos da licença

(ou seja, prazo de validade, renovação, área geográfica ou setor em que se aplica)

sejam adaptados às necessidades particulares do caso.

•Royalties. São pagamentos do licenciado ao licenciante para a utilização dos DPI".

Assim, "combinando estes modelos, licenças livres não exclusivas para uso próprio do

adquirente público (livres de royalties) ou licenças abertas (ao adquirente público e a

terceiros)  sob pagamento de royalties,  são  alcançados cenários  adequados  para  a

gestão dos DPI". Além disso, "está prevista a opção de propriedade partilhada dos DPI.

Nesses casos, podem surgir alguns riscos relacionados com os DPI. Por exemplo, a
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"dependência de um fornecedor" devido à falta de concorrência em concursos futuros

devido à posição vantajosa do fornecedor que é coproprietário dos DPI. Neste caso, o

adquirente público deve conservar o direito de sublicenciamento a terceiros para fins

de  execução  ou  desenvolvimento.  Ou  o  caso  de  não  exploração  dos  DPI  pelo

fornecedor,  que pode ser gerido através da inclusão de uma cláusula de retorno a

favor do adquirente público".

6.4.4. Fase 4: Acompanhamento e avaliação do contrato
Esta  fase  é  posterior  à  adjudicação do  contrato  de  CPI  e  "consiste  no controlo  e

acompanhamento  da  execução  deste  e  subsequente  avaliação,  para  assegurar  o

cumprimento dos objetivos da Contratação Pública de Inovação. Trata-se de validar

se a solução tecnológica definida está a atingir ou não o seu grau de desenvolvimento

e implementação e,  caso contrário,  esta incumprimento seja justificado",  pelo que

esta "deve ser contínua, permitindo enfrentar possíveis situações de risco e redefinir o

modelo a seguir" (MITECO, 2020b).

O acompanhamento e avaliação do contrato pode ser realizado em três fases:

1º. Controlo da execução do contrato

2º. Avaliação e análise do impacto dos resultados do contrato

3º. Elaboração de relatórios de resultados

6.4.4.1. Controlo da execução do contrato

Segundo o MITECO (2020b), a fase de controlo da execução do contrato consiste no

"acompanhamento da execução do contrato pela pessoa responsável pelo contrato

da  Administração  Pública,  e  a  sua  comunicação  com  a  pessoa  responsável  pelo

organismo adjudicatário, que será responsável pela gestão das exigências do projeto

e atuará como interlocutor com a Administração Pública responsável".
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Este acompanhamento deve ser claramente definido nos documentos contratuais,

com a  possibilidade de  subcontratar  um "serviço  externo  de  gabinete  técnico  de

projetos para prestar apoio e realizar esta tarefa de acompanhamento da execução do

contrato nas diferentes fases do mesmo" (MITECO, 2020b).

6.4.4.2. Avaliação e análise do impacto dos resultados do contrato

O  Guia  sobre  Contratação  Pública  de  Inovação  (C(2018)  3051  final)  alerta  para  a

importância das condições contratuais que refletem aspetos relevantes favoráveis à

inovação e,  por conseguinte,  recomenda a inclusão de "indicadores mensuráveis e

objetivos de qualidade e desempenho" entre os requisitos mínimos das cláusulas de

desempenho  do  contrato  e  recorda  que  "uma  consulta  adequada  do  mercado

permite aos adquirentes públicos compreender melhor as soluções existentes, os seus

parâmetros, as suas propriedades especiais e os seus indicadores mensuráveis". Isto

pode ajudá-los a redigir  melhores especificações técnicas,  o que permitirá  que as

soluções mais eficientes e inovadoras, incluindo as novas, concorram e ofereçam ao

adquirente público o melhor benefício".

Por  isso,  o  MITECO (2020b)  indica no seu guia  que a Administração Pública deve

assegurar que o projeto resultante da execução do contrato não perca a componente

de inovação ao longo da sua execução,  de modo a que a Contratação Pública de

Inovação seja justificada. Por conseguinte, deve definir indicadores que garantam e

justifiquem o cumprimento da inovação, tendo em conta que:

•é  necessário  realizar  uma  identificação  prévia  dos  marcos  do  projeto  e  dos

resultados  esperados  de  cada  um deles,  sendo  essencial  que  os  marcos  sejam

definidos  no  início  do  processo  de  Contratação  Pública  de  Inovação,  tanto  no

desenvolvimento  das  Consultas  Preliminares  do  Mercado  como  no  programa

funcional que acompanha o documento descritivo do concurso do contrato.
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•devem ser selecionados os indicadores chave de desempenho (KPI, em inglês, Key

Performance Indicator), os quais devem ser definidos nas especificações de cada

uma das modalidades de Contratação Pública de Inovação, servindo assim de base

para pontuar o grau de inovação mínimo necessário para considerar o processo de

Contratação Pública de Inovação como válido. Desta forma, pode ser realizada uma

comparação entre os dados reais e os esperados antes do início do projeto e os

resultados  indicarão  não  só  se  o  marco  do  projeto  foi  cumprido,  mas também

quanto tempo e que quantidade de recursos foram utilizados para o alcançar.

6.4.4.3. Elaboração de relatórios de resultados

Uma vez terminado o contrato, é importante realizar uma avaliação dos resultados do

projeto que, de acordo com o guia MITECO (2020b), reflita:

•se a inovação satisfaz ou não a necessidade formulada no início de todo o processo

de CPI, 

•se cumpre ou não os critérios sociais e ambientais estabelecidos na descrição da

necessidade ou justificação,

•o  valor  acrescentado  da  componente  inovadora  do  contrato,  em  termos  de

segurança, funcionalidade, custo e eficiência social,

•a  adequação  da  tecnologia  inovadora  desenvolvida  em  outros  campos  de

aplicação,

•os custos atribuídos e a cronologia prevista, os contratempos encontrados durante

o seu desenvolvimento  e  a  forma  como  estes  impactaram não  só  os  objetivos

inovadores esperados, mas também o custo total do projeto e o cumprimento dos

marcos programados,

•as  ações  que  obtiveram  um  resultado  superior  ao  esperado,  tendo  como

consequência  efeitos positivos em termos de prazos e custos estimados para o

mesmo,
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•as  boas  práticas  e  lições  aprendidas,  de  modo  a  servir  de  referência  para  a

aplicação de processos futuros no mesmo ou em contextos diferentes, reforçando

assim a mensagem de valor acrescentado da aplicação tecnológica inovadora.

6.5.  FERRAMENTAS  DE  APOIO  E  DIRETRIZES  DE  ORGANISMOS

OFICIAIS

Como analisamos no capítulo 3,  a CPI é um instrumento da política de I&D&I que

apresenta um potencial  notável  e  implica vantagens para  o setor  público,  o  setor

privado e a sociedade. Por esta razão, a Comissão Europeia oferece ferramentas de

apoio e diretrizes para promover a utilização de procedimentos de adjudicação de

contratação pública (ver secções 6.4.1.2 e 6.4.1.3) dependendo do grau de maturidade

da inovação no início da contratação, entre os quais destacamos os seguintes:

Tabela 5. Ferramentas de apoio e orientações de organismos oficiais

FERRAMENTA / DIRETRIZ FONTE LINK

Ferramentas  de  apoio  aos
adqurientes  públicos:  Pontos  de
contacto  e  portais  de  informação
sobre  contratação  pública  nos
países da UE

Site  Comissão
Europeia

https://ec.europa.eu/info/policies/public-
procurement/support-tools-public-
buyers/public-procurement-eu-
countries_es

EU policy initiatives on Innovation
Procurement

Site  Comissão
Europeia

https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/news/eu-policy-initiatives-
pcp-and-ppi

Principais  instrumentos  de
orientação  da  UE  em  matéria  de
contratação de inovação

C(2018)  3051  final:
nota de rodapé n.º
9

https://ec.europa.eu/transparency/
regdoc/?
fuseaction=list&coteId=3&year=2018&nu
mber=3051

Ferramentas de apoio da Comissão
e  diretrizes  sobre  contratação
pública

C(2019) 5494 final:
página 35

https://ec.europa.eu/transparency/
regdoc/rep/3/2019/ES/C-2019-5494-F1-ES-
MAIN-PART-1.PDF

Resources  on  Procurement  of
Innovation

Procurement  of
Innovation
Platform

https://innovation-procurement.org/
resources

Diretiva  2014/24/UE  sobre Jornal  Oficial  da https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
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https://innovation-procurement.org/resources/
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2019/ES/C-2019-5494-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2019/ES/C-2019-5494-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2019/ES/C-2019-5494-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=list&coteId=3&year=2018&number=3051
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=list&coteId=3&year=2018&number=3051
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=list&coteId=3&year=2018&number=3051
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-policy-initiatives-pcp-and-ppi
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-policy-initiatives-pcp-and-ppi
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-policy-initiatives-pcp-and-ppi
https://ec.europa.eu/info/policies/public-procurement/support-tools-public-buyers/public-procurement-eu-countries_es
https://ec.europa.eu/info/policies/public-procurement/support-tools-public-buyers/public-procurement-eu-countries_es
https://ec.europa.eu/info/policies/public-procurement/support-tools-public-buyers/public-procurement-eu-countries_es


contratação pública (Anexos) União Europeia nº
L 94/65 ES/ALL/?uri=CELEX:32014L0024

Diretiva  2014/25/UE  relativa  à
contratação pública por entidades
que operam nos setores da água,
da  energia,  dos  transportes  e  dos
serviços postais (Anexos)

Jornal  Oficial  da
União Europeia nº
L 94/65

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
ES/ALL/?uri=CELEX:32014L0025

How-To Guides for implementation
of  IOPP  procedures  (English
version)

Consórcio  Water
PiPP http://www.waterpipp.eu/outputs

Guia  de  Contratação  Pública  de
Inovação  e  procedimentos  de
contratação  na  Administração
Pública de Água (Anexos)

MITECO

https://www.miteco.gob.es/es/agua/
temas/planificacion-hidrologica/
7_guiacpi_innovacion_1_tcm30-
514164.pdf

Guia  Prático  do  Processo  de
Contratação  Pública  de  Inovação
para  Organismos  Públicos  da
Comunitat Valenciana (Anexos)

Agència
Valenciana  de  la
Innovació

https://innoavi.es/wp-content/uploads/
2019/04/GuiaCPI_AVI.pdf

Guia  de  contratação  pública  de
inovação  do  Ayuntamiento  de
Madrid (Anexo A e Anexo B)

Ayuntamiento  de
Madrid

https://sede.madrid.es/FWProjects/
tramites/contenidos/ficheros/Guia
%20Contrataci%C3%B3n%20Publica
%20Innovacion%20Ayto%20Madrid
%20ABR%2018.pdf

Fonte: Elaboração própria
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https://innoavi.es/wp-content/uploads/2019/04/GuiaCPI_AVI.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/planificacion-hidrologica/7_guiacpi_innovacion_1_tcm30-514164.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/planificacion-hidrologica/7_guiacpi_innovacion_1_tcm30-514164.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/planificacion-hidrologica/7_guiacpi_innovacion_1_tcm30-514164.pdf
http://www.waterpipp.eu/outputs
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32014L0025
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32014L0025
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32014L0024
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