PROGRAMA DE FORMAÇÃO
Designação do curso

Capacitação em Contratação Pública, Boas Práticas

Curso nº / ação nº

CCP/08/2021

Código área de formação

582

Datas de realização

28 de Abril

Duração

Horário

Modalidade Formação

Vídeo Conferência

Formador

Dr. Alexandre Roque- Dr.João Filipe Graça , da SRS Advogados

3horas

10h00-13h0
0

Objetivos do Curso
Conhecimento do regime da contratação pública, Identificar os tipos e critérios de escolha dos
procedimentos, Compreender as fases do ciclo de vida de um contrato e os seus objetivos, Registar
dados na área reservada do Portal BASE desde o registo do procedimento até à execução para ajuste
direto, consulta prévia e concurso público, conhecer os regimes jurídicos aplicáveis a aspetos de
formação e execução do contrato de empreitada de obras públicas.

Conteúdos programáticos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Código dos Contratos Públicos
A concorrência e o interesse público na contratação pública
Os tipos de procedimentos
Como escolher os procedimentos
Quais os critérios de qualificação dos candidatos
A elaboração das peças procedimentais: aspetos do regime jurídico
As propostas: aspetos nucleares da sua elaboração e apresentação
Propostas:
- como elaborar e apresentar uma proposta
- critérios de avaliação das propostas
- justificação dos critérios utilizados
- critérios e propostas variantes

9.

Adjudicação:
- critérios qualidade-preço
-avaliação do preço-custo
- por lotes;

10. O regime do preço ou custo anormalmente baixo:
- fixação no programa do concurso ou no convite
- contraditório antecipado e contraditório sucessivo
- justificações apresentadas pelos concorrentes

Destinatários
Sector das obras públicas (Câmaras e Juntas), de concessionárias e empresas ligadas à infra-estrutura rodoviária, dirigentes em
cargos de direção superior e intermédia, funcionários autárquicos e de institutos públicos, Funcionários de fundações, associações
públicas e funcionários de organismos públicos;Gestores/Engenheiros de empresas de fornecimento de bens ou serviços.

Carga horária
3horas
Local
Webinar
Datas e Horário de realização
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PROGRAMA DE FORMAÇÃO
28.04.21
Modalidade de formação
Formação profissional contínua – outra formação profissional
Forma de organização da formação
Divulgação em rede
Metodologia de formação
Ferramenta de melhoria contínua de conhecimentos que permite ampliar, em contexto real de trabalho, a sua
performance na aplicaçãode marcação rodoviária.
Métodos expositivos e activos. Acompanhados de apresentações em powerpoint.
É incentivada a participação dos formandos ao longo da apresentação e é reservado um tempo para comentários,
perguntas e respostas no final de cada sessão.
Critérios e Metodologias de Avaliação
Não se aplica
Recursos pedagógicos
●

Apresentação e multimédia

●

Expositivo, ativo e interativo com recurso a Multimédia,

●

Sínteses metodológicas

●

Baterias de casos, estruturados numa lógica de aprendizagem

●

Legislação e normas técnicas.

Espaços e equipamentos
Vídeo conferência
Coordenador Pedagógico
Drª Ana Raposo, formadora certificada pelo CCPFC

Outras considerações
Os participantes terão acesso a certificado emitido pelo SIGO
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