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Criação da Unidade Técnica para o Investimento Privado
Decreto Presidencial n.º 185/15, de 2 de Outubro
Foi publicado, no Diário da República de dia 2 de
Outubro de 2015, o Decreto Presidencial n.º
185/15 que cria a Unidade Técnica para o
Investimento Privado (U.T.I.P.), que tem por
objecto apoiar o Titular do Poder Executivo na
preparação, condução, avaliação e negociação
de Projectos de Investimento Privado cuja
aprovação seja da competência do mesmo, bem
como aprova o respectivo regime jurídico de
constituição, organização, funcionamento e
procedimento.

O presente Decreto Presidencial revogou toda a
legislação contrária e entrou em vigor na data da
sua publicação.
Para maior detalhes, consulte o Decreto
Presidencial n.º 185/15.
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