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NOVA LEI
DOS CONTRATOS
PÚBLICOS

Foi publicada em Diário da República, no pretérito dia 23 de Dezembro, en-
trando em vigor no dia 21 de Janeiro de 2021, a nova Lei dos Contratos Públicos 
(LCP) a qual, segundo o seu preâmbulo, se destina a “adaptar os conteúdos 
normativos da contratação pública à nova realidade socioeconómica do País, 
precisar e reajustar normas, suprir lacunas, bem como conferir maior eficácia 
e eficiência na formação e execução dos contratos públicos”.

Acrescem ainda a estes objectivos, “proporcionar aos operadores públicos e 
privados uma legislação de aplicação mais fácil, célere, uniforme e coerente, 
assegurando a promoção dos princípios típicos da gestão dos contratos pú-
blicos”, bem como tornar mais claros e simples os procedimentos concursais 
para a execução de empreitadas de obras públicas, aquisição, concessões e 
locação de bens móveis e de serviços.
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Apesar do que consta no teor do referido 
preâmbulo, esta lei aporta algumas inova-
ções relevantes que devem ser tidas em con-
ta, nomeadamente: (i) a criação de dois novos 
procedimentos de contratação - o Procedi-
mento de Contratação Emergencial e o Pro-
cedimento Dinâmico Electrónico – e, ainda, 
(ii) o facto desta nova lei ser de aplicação su-
pletiva à formação e execução de contratos 
de concessão administrativa.

Por outro lado, existem alguns outros aspec-
tos que merecem especial referência e alerta, 
a fim de que, os particulares e empresas que 
se relacionam com as Entidades Públicas 
Contratantes (EPC’s) adequem os seus pro-
cedimentos às novas exigências.

Sendo assim, vejamos então quais as alte-
rações que consideramos mais relevantes 
e com maior impacto nas relações entre as 
EPC’s e as empresas suas fornecedoras de 
bens e de serviços.

Desde logo, a nova LCP passa a integrar como 
EPC, logo como entidade obrigada ao seu 
cumprimento, qualquer entidade colectiva 
pública ou privada que prossiga o interesse 
público e que, nessa qualidade, seja contro-
lada ou financiada com recurso à afectação 
do Orçamento Geral do Estado (Artº 6º, al. g)). 
Alarga-se assim o âmbito das entidades obri-
gadas ao cumprimento das disposições da 
LCP.

Já em relação ao nº 3 do Artº 7º, aporta uma 
alteração relevante que diz respeito à exclu-
são do âmbito de aplicação da LCP aos con-
tratos de prestação de serviços jurídicos de 
representação por advogado, quer em pro-
cessos de arbitragem ou conciliação ou ainda 
em processos judiciais. Permite-se assim que 
as EPC’s possam contratar os seus assessores 
jurídicos e advogados sem que esta contrata-
ção esteja sujeita ao regime da LCP.

Conforme já referido supra, a LCP, no seu Artº 
22º, acrescenta dois novos procedimentos 
para formação de contratos: o Procedimento 

Dinâmico Electrónico (PDE) e o Procedimen-
to de Contratação Emergencial (PCE).

De acordo com o nº 4 do Artº 24º, o Procedi-
mento Dinâmico Electrónico (PDE) é permiti-
do para a celebração de contratos de valores 
estimados previstos de até 18MKz. Trata-se 
de um procedimento que, em certa medi-
da, já se encontrava previsto na anterior LCP 
mas que agora constitui um procedimento 
autónomo com regras específicas.

Já quanto ao Procedimento de Contratação 
Emergencial (PCE), nos termos do Artº 26º, 
ele pode ser utilizado para a celebração de 
contratos de qualquer valor, contudo, confor-
me estabelece o Artº 31º, apenas poderá ser 
utilizado na «medida do estritamente neces-
sário e por motivos de emergência, resultan-
te de acontecimentos imprevisíveis, não im-
putáveis à Entidade Pública Contratante, e 
quando não possam ser comprovadamente 
cumpridos os prazos ou formalidades previs-
tas para os restantes procedimentos de con-
tratação pública». 

A competência para autorizar despesas no 
âmbito do PCE (Artº 38), é determinada em 
acto normativo específico do Presidente da 
República e pelos órgãos de soberania, au-
tarquias locais, entidades administrativas in-
dependentes, cuja competência para autori-
zar a despesa deve ser definida, nos termos 
das respectivas Leis Orgânicas ou Estatutos.

Um aspecto algo interessante desta nova 
LCP diz respeito ao facto das entidades que, 
por incumprimento, passaram a constar da 
lista de entidades incumpridoras, poderem 
agora ver retirado no imediato o seu nome 
dessa lista, desde que reparem os danos cau-
sados à EPC, ao passo que na anterior LCP 
apenas tal poderia ocorrer passado três anos.
 
Deixa de poder ser exigida a prestação de 
caução provisória como parte integrante da 
proposta, prevista no Artº 62º da antiga LCP., 
o que sem dúvida retira aos particulares um 
encargo que tinham que suportar mesmo 
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antes de saberem se a sua proposta seria 
vencedora.

Por outro lado, esta LCP deixou de prever a 
admissão condicional de concorrentes, antes 
prevista no artº 76º da anterior lei, o que apor-
ta como vantagem o facto de tornar mais cé-
leres as decisões nos concursos públicos.
 
Atenta a novidade que representam os PCE 
e os PDE, vejamos os aspectos fundamentais 
destes procedimentos, assim:

 1.  Procedimento de Contratação 
Emergencial (PCE)

 Após a aprovação da solicitação emer-
gencial, trata-se de um procedimento bas-
tante simplificado relativamente a aspectos 
fundamentais da contratação pública uma 
vez que pode ser dispensada a Comissão de 
Avaliação, bem como a redução do contra-
to a escrito e os documentos de habilitação 
podem ser reduzidos aos que comprovam 
a existência jurídica da pessoa singular ou 
colectiva. Apenas passa a ser obrigatória a 
publicação, no Portal da Contratação Públi-
ca, do Relatório de Formação e execução do 
contrato formado 15 (quinze) dias após a sua 
adjudicação (Artº 148º).

 2.  Procedimento Dinâmico Elec-
trónico (PDE) (Artº 149º)

 Para que qualquer interessado possa 
ter acesso a este procedimento é necessário 
que esteja devidamente Cadastrado ou Cer-
tificado, no Portal da Contratação Pública, 
como sendo fornecedor do Estado. 

Este procedimento é aplicável à aquisição 
de bens e serviços padronizados, através de 
um catálogo electrónico, que deve detalhar 
as especificações técnicas essenciais e indis-
pensáveis dos bens e serviços. 

O procedimento desenvolve-se por inter-

médio das seguintes fases: (i) Publicação do 
anúncio do leilão; (ii) Leilão e (iii) Adjudicação.
 
Tendo em conta a celeridade que se preten-
de deste tipo de procedimento, todas as fa-
ses são desenvolvidas com bastante rapidez 
e com prazos bem definidos, senão vejamos 
(Artº 150º):

    •  O PDE deve iniciar no mínimo 4 horas 
após a publicação do anúncio, quando o 
valor do bem ou serviço objecto do pro-
cedimento seja igual ou inferior 18 M Kz;

    •  O Leilão deve iniciar no mínimo 3 dias 
após a publicação do anúncio, quando o 
valor do bem ou serviço objecto do pro-
cedimento seja inferior a 72 M Kz. 

    •  O Leilão do Procedimento Dinâmico Elec-
trónico deve iniciar no mínimo de 10 dias 
após a publicação do anúncio, quando o 
valor do bem ou serviço objecto do pro-
cedimento seja igual ou superior 182 M 
Kz.

De acordo com o Artº 151º é dispensada a 
Comissão de Avaliação, sendo esta substi-
tuída pelo Gestor do Leilão, ao qual compe-
tirá agendar o leilão; prestar esclarecimentos 
técnicos aos concorrentes; executar o leilão e 
propor a adjudicação.

Outra matéria bastante relevante para as pes-
soas singulares ou colectivas que contratam 
com as EPC’s diz respeito ao contencioso dos 
contratos, ou seja, as situações em que exis-
tem conflitos decorrentes dos vários aspectos 
relacionados com a execução dos contratos.
 
Por forma a tornar mais célere e eficaz a re-
solução dos conflitos resultantes da contra-
tação pública esta LCP no seu Artº 341º, nº 6, 
vem prever a constituição de um centro com 
competência institucionalizada para garantir o 
tratamento, gestão e promoção de formas al-
ternativas de solução, cuja organização e fun-
cionamento será determinada em acto norma-
tivo específico do Presidente da República.
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A revisão de preços prevista no Artº 361º pas-
sa a ser efectuada também com base nas re-
gras aplicáveis aos Mecanismos e Fórmulas 
para a Revisão de Preços a definir em acto 
normativo específico do Presidente da Repú-
blica.

Deixa de ser possível a modificação dos con-
tratos com o fundamento em «razões do in-
teresse público» antes prevista na al. b) do nº 
1, do Artº 363º, o que permite aportar alguma 
estabilidade aos contratos celebrados prote-
gendo os contratados de alterações inespe-
radas e indesejadas.

Finalmente, ressalta desta nova lei a previsão 
da sua aplicação aos contratos de Conces-
são de Obras Públicas e de Serviços Públicos, 
sem prejuízo do que se encontra estabeleci-
do em legislação especial sobre o regime das 
concessões de serviços públicos. Vejamos al-
guns dos aspectos essenciais:

    •  Ao concessionário, nos termos do dis-
posto no Artº 405º podem ser atribuídas 
prerrogativas e poderes que usualmen-
te são apanágio das entidades públicas, 
nomeadamente: (i) expropriação por 
utilidade pública; (ii) utilização, protec-
ção e gestão das infra-estruturas afectas 
ao serviço público e (iii) licenciamento 
e concessão da ocupação ou do exercí-
cio de qualquer actividade nos terrenos, 
edificações e outras infra-estruturas que 
lhe estejam afectas;

    •  À semelhança do que acontece com a 
maior parte dos regimes de concessão 
também este regime prevê que o con-
trato de concessão possa ter a duração 
suficiente e necessária para amortiza-
ção e remuneração, em normais condi-
ções de rentabilidade da exploração, do 
capital investido pelo concessionário, 
sendo que na falta de estipulação de 
prazo se considera o limite de 30(trinta) 
anos, incluindo eventuais prorrogações 
(Artº 406º);

   •  Por princípio, os concessionários deverão 
adoptar a forma de sociedade anónima e 
manter a sua sede em Angola;

    •  Aspecto interessante na defesa dos in-
teresses do Estado é o que refere o Artº 
410 ao estabelecer expressamente a as-
sumpção do risco pela exploração da 
concessão ao concessionário, indepen-
dentemente de onde esse risco possa 
ter origem;

    •  Possibilidade do concedente poder, atra-
vés de sequestro, em caso de incum-
primento grave pelo concessionário de 
obrigações contratuais, tomar a seu car-
go o desenvolvimento das actividades 
concedidas (Artº 419º). Este sequestro 
pode ter lugar, quando ocorra ou esteja 
iminente a cessação ou suspensão, total 
ou parcial, de actividades concedidas, 
ou, quando se verifiquem perturbações 
ou deficiências graves na organização e 
regular desenvolvimento das activida-
des concedidas ou no estado geral das 
instalações e equipamentos que com-
prometam a continuidade ou a regulari-
dade daquelas actividades ou a integri-
dade e segurança de pessoas e bens;

    •  De acordo com o disposto no Artº 420º, o 
concedente pode resgatar a concessão, 
por razões de interesse público ou legali-
dade, após o decurso do prazo fixado no 
contrato ou, na sua falta, decorrido um 
terço do prazo de vigência do contrato, 
sendo que o concessionário terá direito 
a uma indemnização correspondente 
aos danos emergentes e aos lucros ces-
santes, devendo, quanto a estes, dedu-
zir-se o benefício que resulte a antecipa-
ção dos ganhos previstos.

O diploma analisado regulamenta uma área 
fundamental da actividade do Estado que, 
em si mesmo, é bastante complexo e de 
ampla abrangência que requer tratamento 
cuidado e assertivo por parte das entidades 
que pretendam prestar serviços ou fornecer 
bens ao Estado, sob pena de sofrerem danos 
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fornecer bens que se enquadrem no âmbito 
desta lei, sejam acompanhadas e assessora-
das por profissionais competentes e conhe-
cedores da área de contratação pública.

e prejuízos bastante penalizadores. 

Nesta conformidade, consideramos funda-
mental que as entidades, singulares ou co-
lectivas, que pretendam prestar serviços ou 
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