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ANFUP- Associação Nacional dos Funcionários das Universidades Portuguesas 

 

DESIGNAÇÃO DA AÇÃO 
 

Contratação Pública 
 

 
 
Objetivos 
 

Com a presente formação pretende-se que os formandos adquiram e consolidem 

conhecimentos teóricos que permitam desenvolver todo o procedimento de formação 

de um contrato ao abrigo do regime vigente de Contratação Pública. Pretendem-se 

sessões dinâmicas, em que os participantes serão convidados a refletir sobre as 

temáticas expostas, fomentando-se a partilha de experiências, bem como a 

resolução conjunta de questões chave, no final de cada um dos onze pontos que 

constituem o curso. 

 
Programa 

 

O curso encontra-se estruturado em cinco sessões, incluindo um período de 

avaliação na última sessão, nomeadamente:  

 

Sessão I (3,5 Horas) 

 

1) Introdução à Contratação Pública 

a. Definição de Contratação Pública 

b. O Código dos Contratos Públicos (CCP) e demais legislação aplicável 

c. Princípios previstos no CCP 

d. Contratos Excluídos e Contratação Excluída 

 

2) O procedimento pré-contratual 

a. Tipos de Contrato 

b. Tipos de procedimento 

c. A escolha do procedimento pré-contratual 



   

 
2 

 

Sessão II (3,5 Horas) 

 

3) A preparação do procedimento 

a. Autorização de Despesa Pública 

b. A consulta preliminar ao mercado e a fundamentação do preço base 

 

4) As peças do procedimento 

a. As diferentes funções das peças do procedimento 

b. As peças por tipologia de procedimento 

c. Conteúdo específico das peças 

 

 

Sessão III (3,5 Horas) 

 

5) Início do procedimento 

a. Órgão Competente para a Decisão de Contratar 

b. As decisões fundadoras do procedimento 

c. Júri do procedimento 

d. A divisão em lotes 

e. Os convites no procedimento restrito 

 

6) Tramitação Procedimental 

a. Plataformas eletrónicas de contratação pública 

b. Esclarecimentos 

c. Listas de Erros e Omissões 

d. Apresentação de Candidaturas e Propostas 

 

 

Sessão IV (3,5 Horas) 

 

7) Análise e Avaliação 

a. Qualificação de candidaturas 
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b. Análise de Propostas 

c. Avaliação de Propostas: o critério de adjudicação e a sua densificação 

 

8) Adjudicação e Habilitação 

a. Decisão de Adjudicação 

b. Documentos de Habilitação 

c. Prestação da Caução 

d. Causas de não adjudicação 

 

9) Regimes de simplificação procedimental 

a. Ajuste Direto Simplificado 

b. Concurso Público Urgente 

c. Medidas Especiais de Contratação Pública: 

i. Tipos de procedimento 

ii. Tramitação 

iii. Fiscalização Concomitante 

 

 

Sessão V (3,5 Horas) 

 

10) Acordos Quadro 

a. Tipologias e sua formação 

b. Procedimentos ao abrigo de Acordo Quadro 

 

11) Contrato 

a. Redução a escrito 

b. Conteúdo e composição do contrato 

c. Portal dos Contratos Públicos 

d. Regime de Fiscalização Prévia do Tribunal de Contas 

 

12)  Avaliação 
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Destinatários 

Trabalhadores que exerçam funções nos Serviços com responsabilidade direta na 

formação de contratos sujeitos ao regime de Contratação Pública, bem como outros 

trabalhadores com intervenção direta na preparação e acompanhamento dos 

procedimentos (responsáveis por autorização de despesa, elementos do júri, 

responsáveis pela manifestação de necessidades aquisitivas, etc.). 

 

Metodologia de formação 

Recurso aos métodos expositivo e interrogativo.  

 

Formas de organização    

Formação à distância adaptada, conforme recomendação da DGERT. 

 

Recursos pedagógicos 

Formação ministrada através de Plataforma Zoom;  

Disponibilização de legislação em formato eletrónico;  

Formandos terão de dispor de meio digital com câmara e micro, com acesso à 

internet. 

 

Metodologias de avaliação 

Diagnóstica (no início para aferição do nível de conhecimentos), contínua, de 

conhecimentos (no final de cada ponto do curso) e sumativa (questionário individual 

de escolha múltipla ministrado no decorrer da última sessão). 

 

Certificação da Formação:  

No final da Formação será emitido um certificado de formação aos participantes que 

tenham atingido os objetivos pedagógicos do curso, designadamente em termos de 

assiduidade e classificação na avaliação final. 

 

Duração da ação – 17,5 horas  
 
Datas da realização – 23 a 27 de Maio 2022, das 14h30 às 18h 



   

 
5 

     
 
 
 
Custo- 192€/formando 
 
Formador – Jorge Baltasar (Dirigente em Instituição de Ensino Superior / Formador Certificado 

pelo IEFP/ Pós-graduado em Teoria e a Prática da Contratação Pública) 


