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Enquadramento 

 
O mercado da contratação pública quer nacional quer europeu, isto é o mercado de negócios com 
origem nas Administrações públicas nacionais e europeias, como sejam o Estado, as Autarquias locais, 
os Institutos públicos entre outros, no caso português, as administrações públicas dos diferentes 
Estados-membros e os diferentes organismos “próprios” da União Europeia, de que é exemplo a 
Comissão Europeia, representa uma oportunidade de negócio para as PME. 
 
A simplificação, desburocratização e flexibilização dos procedimentos de formação dos contratos, com 
o duplo objetivo, de aumentar a eficiência da administração pública e facilitar o acesso aos 
mercados/contratos públicos por parte dos operadores económicos, é uma realidade a que as PME 
não podem ficar alheias. 
 
Neste contexto, o IAPMEI na prossecução da sua missão de promover a competitividade e o 
crescimento empresarial, não pode deixar de estar atento a esta realidade, da qual também faz parte, 
e compete-lhe facilitar o acesso à informação sobres inúmeras oportunidades de negócio para as PME 
que revestem os mercados da contratação pública nacional e europeia, pelo que elaborou o presente 
Guia de cariz prático e sintético com esse objetivo. 
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1. Contratação pública em Portugal 
 
O mercado nacional é regulado pelo Código dos Contratos públicos (CCP) que transpôs para o 
ordenamento jurídico nacional as regras comunitárias sobre a matéria (Decreto-Lei n.º 18/2008, 

de 29 de Janeiro, cuja última versão está republicada no anexo ao DL 111-b/2017, 31 de agosto, que o 

alterou, disponível em: https://dre.pt/application/file/a/108085917). 

 

O CCP estabelece as normas que disciplinam a formação dos contratos públicos, nomeadamente 
os procedimentos obrigatórios para a formação de contratos públicos e o regime aplicável à 
execução dos mesmos. 
 
Estão sujeitas ao CCP as Entidades adjudicantes (Administração Pública tradicional e Organismos 
de direito público, Autarquias locais, Institutos públicos, Universidades entre outras entidades). 
 
As pessoas singulares ou coletivas e outras entidades a quem é adjudicado um contrato de 
locação, aquisição de bens móveis, prestação de serviços ou de empreitada de obras públicas, 
são designados de Adjudicatários. 
 

1.1. Instrumentos de contratação pública 

 
Os procedimentos de contratação pública são vários: Concurso público; Ajuste direto; Consulta 
prévia, Concurso limitado por prévia qualificação; Negociação; Diálogo concorrencial e Parceria 
para a inovação. 
 
São objeto de contratação pública, prestações que estão sujeitas à concorrência de mercado, 
entendidas estas, com as prestações abrangidas, nomeadamente, pelos seguintes contratos: 

− Empreitadas de obras; 

− Concessão de obras públicas 

− Concessão de serviços públicos 

− Locação ou aquisição de bens móveis 

− Aquisição de serviços  

https://dre.pt/application/file/a/108085917
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A escolha do procedimento de Concurso público, Ajuste direto, Consulta prévia, ou de Concurso 
limitado por prévia qualificação, condiciona o valor do contrato a celebrar, nos seguintes 
moldes: 
 

Contratos de empreitada de obras públicas 

 Ajuste direto - Quando o valor do contrato for inferior a 30 000 euros 
 Consulta prévia – com convite a pelo menos 3 entidades quando o valor for inferior a 

150 000 euros 
 Concurso público e Concurso limitado por prévia qualificação - qualquer valor, com as 

limitações decorrentes da publicação ou não no JOUE (ver artº 474 CCP) 

 
Locação ou aquisição de bens móveis e de aquisição de serviços 

 Ajuste direto - Quando o valor do contrato for inferior a 20 000 euros 
 Consulta prévia – com convite a pelo menos 3 entidades quando o valor for inferior a 75 

000 euros 
 Concurso público e Concurso limitado por prévia qualificação - qualquer valor, com as 

limitações decorrentes da publicação ou não no JOUE (ver artº 474 CCP) 

 

1.2. Entidades com intervenção na contratação pública 
 

As principais entidades com intervenção nos Mercados Púbicos em Portugal é o Instituto dos 

Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção (IMPIC) e a Entidade de Serviços Partilhados 

da Administração Pública, I. P. (eSPap). 

Ao IMPIC compete a função de regulação e gestão do mercado de contratação pública em 

Portugal e a governação do Portal BASE (www.impic.pt/impic/). 

A eSPap garante a contratação centralizada de bens e serviços transversais, pré qualificando 

fornecedores, nomeadamente, no âmbito de acordos-quadro 

(https://www.espap.pt/spcp/Paginas/spcp.aspx). 

 

  

file://IAPMEI204/DGOR/Dpap/DIREC%C3%87%C3%83O%20DPAP/EEN/MERCADOS%20PUBLICOS/PROJ%20INTERNO/www.impic.pt/impic/).
https://www.espap.pt/spcp/Paginas/spcp.aspx
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1.3. Informação sobre contratação pública 

 
O Portal BASE, Portal único dos contratos públicos, é o repositório eletrónico de toda a 
informação sobre contratação pública realizada pelas entidades sujeitas às regras do CCP em 
Portugal (http://www.base.gov.pt/Base/pt/OPortal/Base). 

 
No Portal BASE encontra-se toda a informação sobre contratação pública, desde informação 
procedimental até às consultas dos anúncios que estão em vigor, bem com, informação sobre 
todos os contratos celebrados pelas diversas entidades. 

(http://www.base.gov.pt/Base/pt/CodigoDosContratosPublicos/Procedimentos e http://www.base.gov.pt/Base/pt/PerguntasFrequentes) 

 

2. Realização de negócios em mercados públicos 
 
Toda a tramitação processual ao abrigo do CCP decorre em plataformas eletrónicas (Lei n.º 

96/2015, de 17 de agosto regula a disponibilização e a utilização das de contratação pública). 

 

Os operadores económicos escolhem livremente a plataforma eletrónica de contratação pública 
que pretendem utilizar, para efeitos de participação em procedimentos de formação de 
contratos públicos, de entre as plataformas eletrónicas licenciadas pelo IMPIC, I. P,  
(http://www.base.gov.pt/Base/pt/PlataformasElectronicas/EntidadesCertificadas) 
 
A plataforma eletrónica que a entidade adjudicante utiliza garante o acesso dos interessados, 
nomeadamente a: 

− Peças do procedimento; 

− Esclarecimentos e às retificações das peças do procedimento da autoria da entidade 
adjudicante; 

− Às suas decisões de prorrogação de prazo; 

− Às listas dos erros e omissões identificados pelos interessados / lista de erros e 
omissões aceites pela entidade adjudicante; 

− Às notificações e comunicações na fase prévia à apresentação das propostas. 
  

http://www.base.gov.pt/Base/pt/OPortal/Base
http://www.base.gov.pt/Base/pt/CodigoDosContratosPublicos/Procedimentos
http://www.base.gov.pt/Base/pt/PerguntasFrequentes
http://www.base.gov.pt/Base/pt/PlataformasElectronicas/EntidadesCertificadas
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Após a abertura das propostas pelo júri, garante o acesso exclusivo às entidades incluídas na 
lista dos concorrentes: 

− A todas as propostas apresentadas; 
− Aos esclarecimentos sobre a proposta da autoria dos respetivos concorrentes;  
− Aos documentos de habilitação apresentados pelo adjudicatário; 
− A todos os demais atos ou formalidades procedimentais relativos à fase posterior à 

apresentação das propostas; 
− Apresentação direta na plataforma eletrónica dos documentos que constituem a 

proposta ou candidatura; 
− Apresentação direta na plataforma eletrónica pelo adjudicatário dos documentos de 

habilitação ou indicação do site para consulta. 

 

2.1   Publicitação das oportunidades de negócios 
 

2.1.1 Diário da República (DR) 
 

Todos os anúncios com as oportunidades de negócio geradas pelas entidades públicas em 
Portugal são publicados em Diário da República, Série II, separador L (www.dre.pt). 
 

 

  

http://www.dre.pt/


  Negócios em Mercados Públicos – Guia Prático 
__________________________________________________________________________________ 
 

8 
 

 
Selecionando a parte L–Contratos Públicos–Anúncios publicados, em obtém-se a seguinte 
desagregação (https://dre.pt/web/guest/home//dre/115325667/details/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41): 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 Modelo de anúncio poderá ser consultado em https://dre.pt/application/file/a/115346190. 
 
No modelo do anúncio encontra, entre outros elementos, a seguinte informação: 

− O objeto do contrato; 

− Valor do preço base do procedimento; 

− A classificação CPV; 

− Local de execução do contrato; 

− Prazo de execução do contrato; 

− Indicação do acesso às peças do concurso, fornecimento das mesmas e apresentação 
das propostas; 

− O prazo para apresentação das propostas; 

− O critério de adjudicação.  

https://dre.pt/web/guest/home/dre/115325667/details/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41)
https://dre.pt/application/file/a/115346190
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O CPV estabelece um sistema único de classificação aplicável aos contratos públicos, com o 
objetivo de normalizar as referências que as autoridades e entidades adjudicantes utilizam para 
caracterizar o objeto dos seus contratos públicos 
(http://www.base.gov.pt/mediaRep/inci/files/base_docs/Regulamento213_2008-CPV.pdf) 

O CPV descreve o tipo de fornecimentos, obras ou serviços objeto do contrato. 
 
Exemplo de vocabulário principal: 79820000 - Serviços de cópia, impressão e digitalização: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

2.1.2 Portal BASE 
 

Os anúncios publicados em DR são comunicados ao Portal BASE que é o repositório de toda a 

informação sobre contratação pública realizada pelo Estado, Autarquias locais, Institutos 

públicos, entre outros entes públicos (http://www.base.gov.pt/Base/pt/Homepage). 

  

http://www.base.gov.pt/mediaRep/inci/files/base_docs/Regulamento213_2008-CPV.pdf
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Homepage
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Sabendo o CPV do seu produtos/os ou serviços facilmente consegue encontrar através da 
pesquisa avançada quais os anúncios ativos cujo objeto da contratação coincide com a atividade 
da sua empresa. 
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Exemplo do Resultado de uma pesquisa efetuada para o CPV: 79820000 

 

 

 

2.1.3 Jornal Oficial da União Europeia (JOUE) 
 

Os anúncios de procedimentos de contratação pública são também publicados no Jornal Oficial 
da União Europeia, série S (TED), quando o valor do procedimento é superior aos seguintes 
limiares: 

− € 5.225.000, no caso de Contratos de empreitadas de obras públicas 
− € 135.000, no caso de Contratos de locação de bens móveis e aquisição de serviços pelo 

Estado 
− € 209.000, no caso Contratos de locação de bens móveis e aquisição de serviços pelas 

restantes entidades adjudicantes 
 
Os mesmos poderão ser consultados através dos seguintes links: 
http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do e http://ted.europa.eu/TED/browse/browseByBO.do 

  

http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
http://ted.europa.eu/TED/browse/browseByBO.do
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2.1.4 Site da Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I. P. 
(eSPap) 
 

No caso dos Acordos- Quadro (regulados pelo artº 251º e ss do CCP) os anúncios são também 
disponibilizados no site da eSPap, em https://www.espap.pt/spcp/Paginas/spcp.aspx. 
 

Os Acordos Quadro, pré-qualificam os fornecedores para o fornecimento de bens e/ou a 
prestação de serviços à Administração Pública e estabelecem as condições e requisitos que 
estes são obrigados a cumprir, em termos de preços máximos/descontos mínimos, níveis 
mínimos e qualidade de serviço, entre outros aspetos. 
 

Tipificação das categorias de bens e serviços dos Acordos Quadro (Portaria 103/2011, 14 de 
março):  

− Serviço Móvel Terrestre 
− Equipamento Informático  
− Cópia e Impressão  
− Papel, Economato e consumíveis de impressão 
− Licenciamento de software 
− Combustíveis Rodoviários  
− Seguros de veículos 
− Veículos rodoviários (aquisição e aluguer operacional) 
− Energia (Eletricidade)  
− Vigilância e Segurança  
− Higiene e Limpeza  
− Serviço de Comunicações de Voz e Dados em Local Fixo  
− Viagens e Alojamentos  
− Mobiliário de escritório  
− Refeições Confecionadas  

 

“A lista de bens e/ou serviços disponíveis para contratação, informação sobre os fornecedores 
de bens e prestadores de serviços qualificados, bem como as condições e requisitos mínimos 
definidos para cada Acordo Quadro podem ser consultados no Catálogo Nacional de Compras 
Públicas (CNCP). de acesso reservad, em https://catalogo.espap.pt/catalogo/. 
 

A partir das regras pré-definidas para a celebração de contratos ao abrigo de cada acordo 
quadro (disponível em https://www.espap.pt/spcp/Paginas/spcp.aspx#maintab5), elencadas no 
caderno de encargos do respetivo concurso lançado pela eSPap e da lista de bens e/ou serviços 
disponíveis para contratação, as entidades adquirentes podem lançar convite à apresentação de 
propostas aos cocontratantes desse acordo quadro”.  

https://www.espap.pt/spcp/Paginas/spcp.aspx
https://catalogo.espap.pt/catalogo/
https://www.espap.pt/spcp/Paginas/spcp.aspx#maintab5
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2.2 Apresentação das propostas 

 
Toda a tramitação do procedimento decorre nas Plataformas Eletrónicas de contratação pública 
(http://www.base.gov.pt/Base/pt/PlataformasEletronicas/OQueSao). 

 
As peças dos procedimentos (nomeadamente, o programa do procedimento e o caderno de 
encargos) estão disponíveis na plataforma eletrónica utilizada pela Entidade Adjudicante. 
 
A apresentação de candidaturas e de propostas pelos candidatos e pelos concorrentes é 
efetuada através de upload na plataforma eletrónica utilizada pela entidade adjudicante. 
Em cada Anúncio é identificado a plataforma eletrónica utilizada pela Entidade Adjudicante para 
aquele efeito. 
 

As Plataformas eletrónicas certificadas, podem ser identificadas no seguinte Link: 

http://www.base.gov.pt/Base/pt/PlataformasElectronicas/EntidadesCertificadas 

 

2.3 Concretização dos negócios 

 
Como temos vindo a referir toda a tramitação do procedimento decorre nas plataformas 
eletrónicas de contratação pública homologadas para o efeito. 
 
Após a decisão de adjudicação, o candidato que apresentou a proposta vencedora é convidado 
a apresentar os documentos de habilitação que irão comprovar o cumprimento das condições 
de acesso ao procedimento. Posteriormente a entidade adjudicante envia o draft do contrato e 
propõe a aceitação da minuta e, caso seja aceite, é promovida a assinatura digital do mesmo. 
 
Através do Portal BASE qualquer pessoa pode ter acesso a informação sobre contratação 
pública, nomeadamente, a informação sobre todos os contratos celebrados pelas diversas 
entidades públicas portuguesas. 
 

O Portal Bas, permite a consulta de um conjunto vasto de informação, nomeadamente, a 

consulta dos contratos celebrados por exemplo numa determinada região. 

  

http://www.base.gov.pt/Base/pt/PlataformasEletronicas/OQueSao
http://www.base.gov.pt/Base/pt/PlataformasElectronicas/EntidadesCertificadas
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Resultado da pesquisa: 
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3. O mercado público europeu 
 

As empresas registadas na União Europeia (EU) podem participar em processos de aquisição 
noutros países da UE. 
A legislação europeia estabelece regras mínimas harmonizadas aplicáveis aos contratos acima 
dos seguintes valores: 
 

Limiares acima dos quais são aplicáveis regras à escala da EU (2016) 

Contratos de empreitadas de Obras públicas € 5.225.000 

Contratos de locação de bens móveis e aquisição de serviços pelo Estado € 135.000 

Contratos de locação de bens móveis e aquisição de serviços pelas restantes 

entidades adjudicantes 

€ 209.000 

 

Aos contratos com um valor inferior, aplicam-se as regras nacionais, que devem respeitar os 
princípios gerais do direito europeu.  
 
Os processos de adjudicação de contratos de valor inferior aos limiares podem ser simplificados 
em relação aos processos de adjudicação lançados à escala da UE. 
 

3.1 Como concorrer 

Qualquer empresa ou empresário em nome individual em qualquer Estado-membro pode 
concorrer aos concursos públicos que as instituições europeias e dos países da UE abrem 
regularmente. 

Para tal ter-se-á de preencher em algumas instituições ou outros organismos da EU, um 
formulário de registo, para dar conta da situação enquanto empresa ou empresário. 
 

3.2 Publicitação dos anúncios 

A lista de anúncios pode ser consultada no SIMAP - Sistema de informação para os contratos 
públicos (http://simap.ted.europa.eu/), no Portal europeu dos contratos públicos e no Jornal Oficial 
da União Europeia, série S (TED).  

A TED - Tenders Electronic Daily,  é a versão online do "Suplemento ao Jornal Oficial da União 
Europeia ". 

A lista das páginas Internet das instituições UE dedicadas exclusivamente a concursos públicos 
está disponível em: http://www.oportunidadesdenegocionaue.eu/home/instituicoes-europeias.  

http://simap.europa.eu/enotices/changeLanguage.do?language=pt
http://simap.ted.europa.eu/
http://www.oportunidadesdenegocionaue.eu/home/instituicoes-europeias
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Pode pesquisar os procedimentos em curso por Entidade adjudicante, Código CPV, setor de 
atividade e oportunidade de negócio (tipo de procedimento). 
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Exemplo de um anúncio http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:244642-2018:TEXT:EN:HTML&src=0 

Anúncio com origem no Reino Unido, pelo Leicestershire Country Council 

Em cada anúncio é identificado onde se obtêm as peças procedimentais e como são rececionadas 
as propostas.  
Neste caso as propostas devem ser submetidas eletronicamente, via email (ver ponto 1.3 do 
anúncio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agora um exemplo de um concurso lançado pelo Parlamento Europeu 
(http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:476420-2017:TEXT:EN:HTML) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:244642-2018:TEXT:EN:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:476420-2017:TEXT:EN:HTML
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Neste caso os documentos do concurso estão em https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-

display.html?cftId=3084 e as propostas devem ser submetidas para um endereço específico. 
 
Em relação ao caso identificado, clicando naquele endereço 
(https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3084) obtemos informações 
detalhadas sobre os termos do concurso, as questões colocadas pelos diversos interessados 
e respetivas respostas, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

O TED eTendering é uma plataforma de contratação eletrónica das instituições da UE, que 
suporta a contratação pública baseada nas diretivas da UE sobre contratos públicos. Permite o 
acesso eletrónico gratuito aos diversos documentos do procedimento, como seja a 
documentação contratual, especificações técnicas, anexos, perguntas e respostas, etc. 
 
É uma extensão do TED (Tenders Electronic Daily), a versão online do "Suplemento ao Jornal 
Oficial da União Europeia”(https://etendering.ted.europa.eu/general/page.html?name=home&locale=pt) 

  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3084
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3084
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3084
https://etendering.ted.europa.eu/general/page.html?name=home&locale=pt
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Como se infere do atrás exposto os procedimentos abaixo dos limiares estabelecidos para a 
publicação no JOUE, os concursos de menor valor, não são publicados no Jornal Oficial da 
União Europeia, série S (TED). 
Estas oportunidades de negócios geradas pelas instituições europeias são divulgadas nas suas 
próprias páginas de Internet e, em alguns casos, algumas possuem páginas na Internet 
dedicadas exclusivamente a contratação pública, como é o caso do exemplo a seguir do 
Conselho Europeu. 
 
Encontra-se em, http://www.oportunidadesdenegocionaue.eu/home/concursos-baixo-valor, a 
listagem de páginas Internet dedicadas aos concursos de menor valor publicados pelas 
instituições e outros organismos da União Europeia. 
 
Acesso à  Página do Conselho Europeu através do link: 
http://www.consilium.europa.eu/pt/general-secretariat/public-procurement/ 

 

  

http://www.oportunidadesdenegocionaue.eu/home/concursos-baixo-valor
http://www.consilium.europa.eu/pt/general-secretariat/public-procurement/
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Aqui estão definidas claramente as regras seguidas por esta instituição no que diz respeito à 
contratação pública. 
 
Um outro exemplo, com menor detalhe, da página na internet da Direção-geral do Ambiente 
(Comissão Europeia), através do link:  http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm 

 
  

http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm


  Negócios em Mercados Públicos – Guia Prático 
__________________________________________________________________________________ 
 

23 
 

 

3.3 Concretização do negócio 

 
A forma de comunicação entre adjudicantes e proponentes é efetuada através dos 
mecanismos identificados no âmbito de cada anúncio para a apresentação da proposta. 
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Anexos 
Legislação nacional 

− Decreto –Lei nº 111-B/2017, 31 Agosto 
Altera o Código dos Contratos Públicos (inclui republicação do diploma, com todas as 
atualizações) 

− Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29/01 
Aprova o Código dos Contratos Públicos, que estabelece a disciplina aplicável à contratação 
pública e o regime substantivo dos contratos públicos que revistam a natureza do contrato 
administrativo  

− Decreto-Lei n.º 143-A/2008, de 25/07 
Estabelece os termos a que deve obedecer a apresentação e receção de propostas, 
candidaturas e soluções no âmbito do Código dos Contratos Públicos  

− Portaria n.º 701-A/2008, de 29/07 
Estabelece os modelos de anúncio de procedimentos pré- contratuais previstos no Código dos 
Contratos Públicos a publicitarem no Diário da República  

− Portaria n.º 701-F/2008, de 29/07 
Regula a constituição, funcionamento e gestão do portal único da Internet dedicado aos 
contratos públicos (Portal dos Contratos Públicos)  

− Portaria n.º 701-G/2008, de 29/07 
Define os requisitos e condições a que deve obedecer a utilização de plataformas eletrónicas 
pelas entidades adjudicantes, na fase de formação dos contratos públicos, e estabelece as 
regras de funcionamento daquelas plataformas  

− Despacho Normativo n.º 35-A/2008, de 29/07 
Aprova o Regulamento de Publicação de Atos no Diário da República e revoga o Despacho 
Normativo 38/2006, de 30 de junho 

− Decreto-Lei n.º 200/2008, de 19/10 (alterado pelo Decreto-Lei 108/2011, de 17/11) 
Estabelece o regime jurídico aplicável à constituição, estrutura orgânica e funcionamento das 
centrais de compras, nos termos do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Código dos 
Contratos Públicos  

− Regulamento n.º 330/2009, de 30/07  
Regulamento do Sistema Nacional de Compras Públicas  

− Decreto-Lei n.º 37/2007, de 19/02  
Cria o Sistema Nacional de Compras Públicas  

− Decreto-lei n.º 117-A/2012, de 14/06  
Cria a Espap  
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Legislação comunitária 

− Diretiva n.º 2014/24/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro 
Contratos públicos 

− Diretiva 2014/25/EU do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro 
Contratos públicos de entidades que operam nos setores da água, energia, transporte e 
serviços postais. 

− Diretiva 2014/23/EU do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro  
Adjudicação de contratos de concessão  

 

Links informação comunitária 

− Eurocid 
http://www.eurocid.pt/pls/wsd/wsdwhom0.home?p_sub=3  

− Oportunidades negócios na UE 
http://www.oportunidadesdenegocionaue.eu/ 

http://www.oportunidadesdenegocionaue.eu/home/concursos-baixo-valor 

http://www.oportunidadesdenegocionaue.eu/home/links-uteis 

− SIMAP 
https://etendering.ted.europa.eu/general/page.html?name=home&locale=pt 

− JOC, Serie S 
 http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do 

− Lista de oportunidades EU  
http://www.oportunidadesdenegocionaue.eu/home/instituicoes-europeias 

 
Disclaimer 
A leitura deste documento não substitui a consulta da legislação em vigor, nomeadamente o Código 

dos Contratos Públicos, aprovado pelo DL nº 18/2008, de 29 de janeiro, e demais legislação elencada 

neste documento. 

> Data de edição: Junho 2018 

http://www.eurocid.pt/pls/wsd/wsdwhom0.home?p_sub=3
http://www.oportunidadesdenegocionaue.eu/
http://www.oportunidadesdenegocionaue.eu/home/concursos-baixo-valor
http://www.oportunidadesdenegocionaue.eu/home/links-uteis
https://etendering.ted.europa.eu/general/page.html?name=home&locale=pt
http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
http://www.oportunidadesdenegocionaue.eu/home/instituicoes-europeias


 

 


	Enquadramento
	1. Contratação pública em Portugal
	1.1. Instrumentos de contratação pública
	1.2. Entidades com intervenção na contratação pública
	1.3. Informação sobre contratação pública

	2. Realização de negócios em mercados públicos
	2.1   Publicitação das oportunidades de negócios
	2.1.1 Diário da República (DR)
	2.1.2 Portal BASE
	2.1.3 Jornal Oficial da União Europeia (JOUE)
	2.1.4 Site da Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I. P. (eSPap)

	2.2 Apresentação das propostas
	2.3 Concretização dos negócios

	3. O mercado público europeu
	3.1 Como concorrer
	3.2 Publicitação dos anúncios
	3.3 Concretização do negócio

	Anexos
	Legislação nacional
	Legislação comunitária
	Links informação comunitária
	Disclaimer



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowPSXObjects true
  /AllowTransparency false
  /AlwaysEmbed [
    true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /AntiAliasGrayImages false
  /AntiAliasMonoImages false
  /AutoFilterColorImages true
  /AutoFilterGrayImages true
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /ColorACSImageDict <<
    /HSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
    /QFactor 0.76000
    /VSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
  >>
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDict <<
    /HSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
    /QFactor 1.30000
    /VSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
  >>
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageResolution 150
  /ColorSettingsFile ()
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /CropColorImages false
  /CropGrayImages false
  /CropMonoImages false
  /DSCReportingLevel 0
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /Description <<
    /ENU <FEFF005B004200610073006500640020006F006E002000270053006D0061006C006C006500730074002000460069006C0065002000530069007A00650027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E0074007300200062006500730074002000730075006900740065006400200066006F00720020006F006E002D00730063007200650065006E00200064006900730070006C00610079002C00200065002D006D00610069006C002C00200061006E0064002000740068006500200049006E007400650072006E00650074002E002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E>
  >>
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.10000
  /DoThumbnails false
  /DownsampleColorImages true
  /DownsampleGrayImages true
  /DownsampleMonoImages true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /EmbedOpenType false
  /EmitDSCWarnings false
  /EncodeColorImages true
  /EncodeGrayImages true
  /EncodeMonoImages true
  /EndPage -1
  /GrayACSImageDict <<
    /HSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
    /QFactor 0.76000
    /VSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
  >>
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDict <<
    /HSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
    /QFactor 1.30000
    /VSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
  >>
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageResolution 150
  /ImageMemory 1048576
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /Quality 10
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /Quality 10
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /Quality 10
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /Quality 10
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /MonoImageResolution 150
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /NeverEmbed [
    true
  ]
  /OPM 1
  /Optimize true
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.25000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0
    0
    0
    0
  ]
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXTrapped /False
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0
    0
    0
    0
  ]
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PassThroughJPEGImages false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


