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Agência para a Competitividade e Inovação * 
 

Agência do Ministério da Economia que tem por missão 

promover a competitividade e o crescimento 

empresarial visando o reforço da inovação, do 

empreendedorismo e do  investimento das empresas, 

em especial das PME. 
* Decreto-Lei nº 266/2012, de 28 de dezembro 
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•Assistência Empresarial 

• Gestão dos programas de incentivos ao investimento  

• Promoção da inovação e do empreendedorismo 

• Novas soluções para o financiamento das PME 

 

Áreas Chave da Ação do IAPMEI 
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Oferta Procura 

Entidade Adjudicante 

Direito da Contratação Pública 

Direito Administrativo 

Lei da Concorrência 

Princípios do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 

(TFUE) 

Mercado Público ( aquisição de obras, fornecimentos ou 

serviços) 
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Estratégia 2020 … uma estratégia para um crescimento 

inteligente, sustentável e inclusivo 
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Parlamento Europeu aprova novas 

regras para os contratos públicos e 

as concessões 

15 Jan 2014 

28 Março 2014 

18 Abril 2016 
Data Limite Transposição para o Direito 

Interno ( artigo 90.º da diretiva 2014/24/EU) 

Publicação da Diretiva 

http://www.iapmei.pt/index.php
http://www.google.pt/url?q=http://fazendoaminhafestainfantil.blogspot.com/2012/11/check-list-para-festinha-infantil-para.html&sa=U&ei=VmQ1U-_VNZKT0QXp54H4Dg&ved=0CEEQ9QEwCQ&usg=AFQjCNHpRuEJsbc1GJBobxWxjM7GeDUv0Q
http://www.google.pt/url?q=http://fazendoaminhafestainfantil.blogspot.com/2012/11/check-list-para-festinha-infantil-para.html&sa=U&ei=VmQ1U-_VNZKT0QXp54H4Dg&ved=0CEEQ9QEwCQ&usg=AFQjCNHpRuEJsbc1GJBobxWxjM7GeDUv0Q


http://www.iapmei.pt/index.php


2 Critérios de adjudicação 

 

• Mais baixo Preço; 

• Economicamente mais 

vantajoso; 

 

1 Critério de adjudicação 

 

• Economicamente mais vantajoso  

(MEAT - most economically 

advantageous tender) 
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• Economicamente mais vantajoso (art.67.º) 

(MEAT - most economically advantageous tender) 

A MEAT do ponto de vista da entidade adjudicante deve ser 

identificada com base no preço ou custo, utilizando a abordagem de 

custo-eficácia, como os custos do ciclo de vida, e pode incluir a 

melhor relação qualidade/preço, que deve ser avaliada com base 

em critérios que incluam aspetos qualitativos, ambientais e/ou 

sociais ligados ao objeto do contrato público em causa. 
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Entidades 

Adjudicantes 
Operadores 

Económicos 

Aumentar a 

eficiência da 

despesa pública 

Utilizando a contratação 

pública 

Fomentar a 

inovação de 

soluções 
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