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RESUMO: A contratação pública constitui, na atualidade, um fenómeno de larga 
escala e com um impacto económico muito significativo, em qualquer Estado 
europeu. O aumento das responsabilidades públicas e a exigência de resposta 
do Estado às crescentes necessidades dos cidadãos-administrados, e da própria 
sociedade como um todo, têm reclamado um aumento exponencial do 
Contracting State, e do recurso ao mercado, para a compra de serviços e 
produtos por parte do Estado e das administrações públicas. Acompanhando 
este processo de crescimento da “procura pública”, tem-se assistido, em 
simultâneo, a um crescimento e a um apuramento das regras jurídico-públicas 
que regulam os processos de contratação. Visam estas regras, de origem 
internacional, europeia e nacional, garantir o respeito por princípios e valores 
imperativos essenciais, como a livre concorrência, a transparência, a igualdade, 
a integridade, e a ética na contratação pública. Considerando o essencial, o 
objetivo dessa regulamentação é que o Estado Contratante se paute pela 
realização do interesse público, que consiste em realizar boas compras, 
utilizando de forma eficiente os recursos públicos. Neste contexto, uma atuação 
contra aqueles valores pode mesmo constituir, pelo menos em certos casos, uma 
atuação contra a ordem jurídico-criminal, que, entretanto, se foi apurando no 
sentido de estender o manto repressivo a condutas de agentes públicos 
relacionáveis com a contratação pública. Na verdade, a contratação pública, pelo 
facto de envolver fluxos financeiros, é uma das áreas de intervenção do Estado 
mais exposta à contaminação das decisões públicas por situações de conflitos 
de interesses e de motivações alheias ao interesse público, podendo abranger 
fenómenos de desvio dos recursos públicos e de obtenção de vantagens 
ilegítimas por parte dos decisores que intervêm no ciclo da contratação pública. 
Contudo, um pouco por todo o lado, vem-se advogando a necessidade de uma 
intervenção que evite o crime. Por isso, a importância da existência de controlos 
preventivos – e não só repressivos – da corrupção associada às compras 
públicas tem sido, crescentemente, constatada, sugerida e estimulada por vários 
organismos internacionais. Neste preciso sentido, tem-se verificado uma 
preocupação ativa, por exemplo da OCDE, na prevenção de um “dos problemas 
mais corrosivos dos nossos tempos’’. Também em Portugal é possível ver o 
mesmo: neste sentido vai a existência de um Conselho de Prevenção da 
Corrupção. Pretender-se-á, no presente artigo, analisar os instrumentos 
previstos na legislação da contratação pública, europeia e portuguesa, de 
prevenção e, também, de combate à corrupção. Entre estes instrumentos, 
contam-se os mecanismos difusos, e informais, de controlo da contratação pelos 
cidadãos. A vinculação do Contracting State a valores essenciais como a livre 
concorrência, a igualdade e a integridade, pode consubstanciar, sempre que seja 
desrespeitada ou ultrapassada, uma atuação contra Direitos Humanos. 
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