
 
 

 

 
De: POSEUR APP <poseur.app@poseur.portugal2020.pt>  
Enviada: 8 de agosto de 2019 11:02 
Assunto: Orientações sobre aquisição de bens e serviços no âmbito dos projetos cofinanciados pelo POSEUR 
 

Exmos. Senhores beneficiários das operações financiadas pelo POSEUR  

 

Alertam-se as entidades beneficiárias de financiamentos comunitários atribuídos no âmbito do PO 
SEUR para as seguintes situações: 

1º As aquisições de bens e serviços financiados no âmbito do PO SEUR tem que ser adjudicadas a 
empresas cujo objeto social e respetivo CAE principal ou secundário(s) esteja relacionado com o 
objeto dos contratos a adjudicar, já que o objeto social limita legalmente a atividade das respetivas 
empresas. Alertam-se as entidades que o não cumprimento da referida situação implica a não 
elegibilidade da despesa associada ao respetivo contrato.  

2º Entrou em vigor no dia 14 de Maio de 2019, a Nova Tabela de Correções Financeiras aprovada pela 
Decisão da Comissão Europeia de 14.05.2019, cuja versão em inglês está disponível no site do PO 
SEUR, no separador Documentação/Contratação Pública, a qual se aplica a todas as situações 
irregulares que sejam detetadas pela Autoridade de Gestão, desde 14 de Maio de 2019, 
independentemente da data de início do respetivo procedimento de contratação pública.  

A versão em português da referida Tabela será publicitada no site do PO SEUR assim que nos for 
disponibilizada. 

3º Foram publicadas, no passado dia 11/07/2019, três Orientações Técnicas pelo Instituto dos 
Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I.P. (“IMPIC”), no âmbito das suas competências 
de regulação dos contratos públicos de aquisição de obras, bens e serviços, a este atribuídas pelo 
artigo 3.º, n.º 3, alínea e) da Lei Orgânica do IMPIC e pelo artigo 454.º-A do Código dos Contratos 
Públicos (“CCP”), relativas aos temas “Preço Base” (Orientação Técnica 02/CCP/2019), “Adjudicação 
por Lotes” (Orientação Técnica 03/CCP/2019) e “Consulta Preliminar ao Mercado” (Orientação 
Técnica 04/CCP/2019). Estas orientações técnicas estão também disponíveis no site do PO SEUR, no 
separador Documentação/Contratação Pública. 

4º No âmbito dos projetos financiados pelo PO SEUR alertam-se as entidades beneficiárias para a 
necessidade de apresentar as fundamentações e documentação de suporte referidas no ponto 
anterior, as quais tem que ser submetidas com os respetivos procedimentos de contratação pública 
através do Balcão Único do Portugal 2020. 

A Autoridade de Gestão do POSEUR 
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