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Regulamento de Execução (UE) 2022/2303 da Comissão de 24 de novembro de 2022 
 

Foi publicado no Jornal Oficial da União 

Europeia o Regulamento de Execução (UE) 

2022/2303 da Comissão, de 24.11.2022 

(acessível aqui), diploma que altera o 

Regulamento de Execução (UE) 2019/1780, 

que estabelece os formulários-tipo para a 

publicação de anúncios no âmbito dos 

processos de adjudicação dos contratos 

públicos. 

Recorde-se que o Regulamento de Execução (UE) 

2019/1780 da Comissão estabeleceu os formulários-

tipo (eForms) para a publicação de anúncios no 

domínio dos contratos públicos, tendo substituído o 

Regulamento de Execução (UE) 2015/1986 da 

Comissão, a fim de adaptar os formulários-tipo 

estabelecidos nesse regulamento à transformação 

digital. 

 

 

Alterações introduzidas: 

 O art. 3.º do Regulamento de Execução (UE) 
2019/1780 da Comissão passa a prever que o 
Regulamento de Execução (UE) 2015/1986 é 
revogado com efeitos a partir de 14.11.2022.  
 

 É aditado o art. 3.º-A no Regulamento de Execução 
(UE) 2019/1780 da Comissão, sob a epígrafe 
“Disposições transitórias”, o qual dispõe que, de 
14.11.2022 a 24.10.2023, tanto os formulários 
estabelecidos pelo Regulamento de Execução (UE) 
2019/1780  como os estabelecidos pelo 
Regulamento de Execução (UE) 2015/1986 podem 
ser utilizados para a publicação de anúncios no 
JOUE. 
 

 O anexo do Regulamento de Execução (UE) 
2019/1780 da Comissão é alterado em 
conformidade com o novo Regulamento de 
Execução (UE) 2022/2303 da Comissão, de 
24.11.2022 
 

 O Regulamento de Execução (UE) 2022/2303 da 
Comissão, de 24.11.2022, obrigatório em todos os 
seus elementos e diretamente aplicável em todos os 
Estados-Membros, entra em vigor no vigésimo dia 
seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da 
União Europeia. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2303&from=PT
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