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VIDEO CONFERÊNCIA
2.ª edição

FORMAÇÃO CAPACITAÇÂO E CONTRATAÇÃO PÚBLICA, BOAS
PRÁTICAS/na Construção Civil

14 de maio de 2021 (3:00H/10:00-13:00)

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

I. Código dos Contratos Públicos
II. A concorrência e o interesse público na contratação pública

III. Os tipos de procedimentos/ Como escolher os procedimentos
IV. Quais os critérios de qualificação dos candidatos
V. A elaboração das peças procedimentais: aspetos do regime jurídico. Oficina prática:

técnicas de elaboração de programas de concurso/ convites e cadernos de encargos
VI. As propostas: - como elaborar e apresentar uma proposta/ critérios de avaliação das

propostas
- justificação dos critérios utilizados/ - critérios e propostas variantes

VII. Adjudicação: critérios qualidade-preço/avaliação do preço-custo
por lotes; o regime do preço anormalmente baixo

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.

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;

PREÇO – 105 euros (isento de IVA). O preço inclui documentação e certificado de
formação emitido noSIGO (de acordo com o modelo publicado na Portaria N.º 474/2010).

Até 20 participantes. Mínimo 10 formandos. Consultar as Condições de inscrição em
www.afesp.pt ou pelos contactos habituais.

Coordenação/Gestão pedagógica

Ana Raposo (Dr.ª), formadora certificada

Coordenação científica:José Gonçalves (Engº), formador certificado

Formador- Alexandre Roque (Dr.), da SRS Advogados

INFORMAÇÕES - Secretariado da formação AFESP – Sara Diogo (Dr.ª)

AFESP – Associação Portuguesa de Sinalização e Segurança Rodoviária Alvalade O�ce Center; Praça de Alvalade,
6 - 1º, Sala 13; 1700-036 Lisboa tel: 217 946 631 email: geral@afesp.pt


