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Designação da ação formativa Novo Código da Contratação Publica 
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Gerais  

 

A presente formação tem por objetivo dar a conhecer as alterações ao Código dos Contratos 

Públicos (CCP), introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de Agosto, bem como o alcance 

das alterações impostas pelas Diretivas da UE. 

Específicos 

 

 Identificar e interpretar as principais normas do Código dos Contratos Públicos relativos à 
sua formação e execução. 

 Identificar os instrumentos procedimentais e a sua diferenciação/aplicação.  
 Explicar os dispositivos legais relativos à utilização de plataformas, centrais de compras, 

acordos-quadro e consulta de procedimentos 

Área de Educação e Formação 862 - Higiene e Segurança no Trabalho 

Destinatários 

Membros do executivo; Titulares de cargos de direção superior e intermédia, 

técnicos superiores e outros trabalhadores que exerçam funções no âmbito da 

contratação pública.  

Diretores Gerais; Diretores e Responsáveis de Orçamentos; Diretores e Responsáveis 

Financeiros/Administrativos; Diretores Comerciais; Advogados e Assessores Jurídicos 

e todos os profissionais/privados com responsabilidades ao nível das relações 

comerciais com entidades públicas. 

Modalidade de formação 
OFP – Outra formação profissional não inserida no Catálogo Nacional 

de Qualificações 

Forma de organização da ação Presencial 

Conteúdos 

programáticos 

 
Módulo I: A evolução das Directivas Comunitárias da Contratação Pública ( 2 horas ) 

 Breve resumo da evolução das Directivas sobre contratação pública até às 
Directivas de 2014; A importância da jurisprudência do TJUE e, em Portugal, 
do Tribunal de Contas; Análise de acórdãos estruturantes para compreensão 
das Directivas de 2014 

 
Módulo II: As alterações à Parte I do CCP ( 2 horas ) 

 Âmbito subjectivo de aplicação do CCP; Contratos excluídos e contratação 
excluída; As alterações ao in-house; Breve referência às normas sobre os 
sectores; Discussão crítica sobre as alterações em sede de alterações à Parte 
I 

 
Modulo III: As alterações à Parte II do CCP ( 2 horas ) 

 Ajuste directo e consulta prévia: os novos limites e o (velho) procedimento; 
Concurso público urgente; A parceria para a inovação; Consulta preliminar: 
desafios e problemas; A proposta economicamente mais vantajosa como 
critério de adjudicação e a nova formulação do preço anormalmente baixo; 
Poderes da entidade adjudicante, do júri e alterações à tramitação; A caução 



  

 
Módulo IV: O regime substantivo dos contratos ( 2 horas ) 

 Contratos públicos, contratos administrativos e relações jurídicas 
administrativas; O regime da modificação o contrato; Os trabalhos 
complementares; O regime da invalidade contratual; Discussão crítica sobre 
as alterações em sede de regime substantivo 

Carga horária 8 horas 

Horário Ver Calendário de Formações 

Metodologia 

pedagógica 

Os conteúdos programáticos apresentados serão desenvolvidos através do método 

interrogativo, afirmativo e ativo. Pretendemos explorar os saberes dos/as 

participantes, envolvê-los na construção do seu percurso, através da partilha do seu 

conhecimento e experiências, sendo da responsabilidade do formador potenciar 

uma relação pedagógica positiva e de orientação na aquisição das aprendizagens 

previstas. 

Critérios e 

metodologias de 

avaliação 

Avaliação formativa (50% -Participação na Formação) e sumativa (50% - Realização 

de um Teste).  

Recursos pedagógicos 

Os suportes principais de apoio à aprendizagem são:                                                             

CCP_DEZ2017 

DeclRetif42_2017 

DL111B_2017 

Portaria n.º 57_2018_26_Fev_BASE 

Como suporte secundário à aprendizagem é distribuída junto dos 

formandos, a apresentação utilizada pelo formador no decorrer das 

sessões. 

Espaços e equipamentos 
Sala de formação, computador, projetor e software adequado para 

apresentação dos conteúdos programáticos definidos.  

Data(s) previstas Ver Calendário de Formações 

Formador(es/a/as) Isidora Varanda 

Local da ação 

formativa 
Ver Calendário de Formações 

Certificação 
No final da ação formativa o/a participante receberá um certificado de formação 

profissional emitido através da plataforma SIGO, conforme legislação em vigor.  

 


