
 

Sector Público  
Administração 
Diretores de Serviço de Contratação, Compras e 
Aprovisionamento  
Responsáveis de Contratação  
Dirigentes   
Diretores Financeiros  
Diretores Jurídicos  
Assessores Jurídicos  
Advogados  
Responsáveis de Auditorias Financeiras  
Auditores Internos e Externos  
Diretores de Concessões  
Sector Privado  
Administração 
Diretores Gerais  
Diretores Financeiros  
Diretores Comerciais  
Assessores Jurídicos  
Advogados  
Solicitadores 
Agentes de Execução 

  Consultores 

10H00 CREDENCIAÇÃO 
10H15 INÍCO DOS TRABALHOS 
11H30 COFFEE BREAK (15min) 
13H00 ALMOÇO (INCLUÍDO) 
14H30 REINÍCIO DOS TRABALHOS 
16H30 COFFEE BREAK (15 min) 
18H30 FINAL DOS TRABALHOS 

§ 1.º —ENTIDADE ADJUDICANTE 
1.1. Natureza jurídica  
1.2. Contratos públicos submetidos à disciplina do Código dos Contratos Públicos 
§ 2.º — REGIME GERAL DE FORMAÇÃO DOS CONTRATOS PÚBLICOS 
2.1. Anúncios pré-procedimentais 
2.2. Decisão de contratar 

i) Competência; 
ii) Conteúdo típico: 

• Escolha do procedimento: tipos de procedimentos pré-contratuais; critérios 
quantitativos e principais critérios materiais; divisão por lotes. 

• Ajuste directo: liberdade e restrições na escolha das entidades convidadas a 
apresentar proposta;  

• Aprovação das peças do procedimento; 
• Designação do júri do procedimento; composição, funcionamento e competências. 

2.3. Peças do procedimento 
i) Convite para apresentação de proposta e o programa do procedimento: 

• Conteúdo típico; 
• Critérios de adjudicação; 
• Critério da proposta economicamente mais vantajosa: definição do modelo de 

avaliação das propostas; regime especial do ajuste directo; 
• Concurso público limitado por prévia qualificação: modelo simples e complexo de 

qualificação.  
ii) Caderno de encargos: 

• Formulários; 
• Conteúdo típico;  
• Preço base; 
• Especificações técnicas. 

2.4. Publicidade interna e internacional 
2.5. Fase de apresentação de propostas e de candidaturas 

i) Definição do prazo; 
ii) Esclarecimentos e retificações das peças do procedimento; erros e omissões do caderno de 

encargos; 
iii) Documentos da proposta e da candidatura;  
iv) Apresentação de propostas e de candidaturas por agrupamentos. 

2.6. Fase de análise e avaliação de propostas e candidaturas 
i) Limites dos esclarecimentos sobre as propostas e as candidaturas; 
ii) Limites ao suprimento de irregularidades das propostas e das candidaturas; 
iii) Causas de exclusão das propostas e das candidaturas; 
iv) Relatórios preliminar e final. 

2.7. Adjudicação e causas de não adjudicação 
2.8. Documentos de habilitação 
2.8. Prestação de caução 
2.9. Celebração do contrato 

i) Prazo obrigatório entre a adjudicação e a outorga do contrato; 
ii) Conteúdo do contrato; 
iii) Procedimento: aprovação da minuta, reclamação e outorga; 
iv) Ajustamentos ao conteúdo do contrato. 

2.10. Fiscalização prévia do Tribunal de Contas 
2.11. Publicação no Portal dos Contratos Públicos 
§ 3.º — ALGUNS REGIMES ESPECIAIS DE FORMAÇÃO DOS CONTRATOS PÚBLICOS 
3.1. Ajuste directo 

i) Convite a uma entidade; 
ii) Convite a várias entidades. 

3.2. Concurso público 
3.3. Concurso limitado por prévia qualificação 
3.4. Acordos quadro 

 


