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Código dos Contratos Públicos – Procedimentos e Analise 

Objetivos Gerais: 

O curso de Código dos Contratos Públicos tem por objetivo proporcionar aos 

participantes um conjunto de conhecimentos que lhes permita dominar os principais 

contornos do Regime Jurídico inerente ao Código dos Contratos Públicos e a 

tramitação dos procedimentos de formação de contratos nos processos de 

empreitadas de obras públicas, de locação ou de aquisição de bens móveis e de 

aquisição de serviços na Administração Pública. 

 
Objetivos Específicos: 

No final do curso os formandos ficarão aptos a: 

 Entender a aplicabilidade do Código dos Contratos Públicos; 

 Compreender as características dos procedimentos pré-contratuais; 

 Caracterizar e aplicar as regras comuns aos diversos tipos de procedimentos 
na formação de contratos; 

 Distinguir regime geral de regime simplificado; 

 Saber a tramitação do concurso Público; 

 Conhecer as plataformas eletrónicas de compras públicas; 

 Compreender as novas diretivas da Contratação Pública: 

 Conhecer as principais alterações ao código. 
 

Destinatários:  

Este curso destina-se a profissionais do sector público e privado, nomeadamente: 

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. 

 

Carga Horária:  

16 horas 
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Conteúdo Programático:  

Módulo I – Âmbito da aplicação do Código dos Contratos Públicos (CCP) 
 

 As compras na Administração Pública uma nova abordagem estratégica; 
 O Código dos Contratos Públicos: principais características e princípios 

gerais; 
 As entidades adjudicantes e adjudicatárias; 
 Contratos abrangidos e excluídos. 

 
Módulo II – Tipos e Escolha de Procedimentos Pré-Contratuais: Suas 
Caraterísticas e Contornos 
 

 Ajuste direto; 
 Concurso Público; 
 Concurso limitado por prévia qualificação; 
 Procedimento de negociação. 

 
Módulo III – A Formação de Contratos: Regras Comuns aos Diversos Tipos de 
Procedimentos 
 

 Principais novidades do Código dos Contratos Públicos; 
 Peças procedimentais / do concurso; 
 Júri do procedimento, funcionamento e competências;  
 Regras de participação e propostas; 
 A análise das propostas; 
 Preço base (distinção de preço contratual); 
 Contratos sem valor; 
 Critérios de adjudicação e de exclusão; 
 Erros, omissões – imputação de responsabilidades; 
 Adjudicação do contrato; 
 A habilitação do adjudicatário; 
 Garantias administrativas; 
 Caução, minuta e celebração do contrato; 
 Incumprimentos; 
 Regime contraordenacional. 

 
Modulo IV - O Ajuste Direto 
 

 O regime geral; 
 O regime simplificado. 

 
Modulo V - O Concurso Público 
 

 As peças do concurso;  
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 O modelo de avaliação das propostas;  
 A eventual fase de leilão eletrónico;  
 A tramitação;  
 O concurso público urgente. 

 
Módulo VI – A execução do Contrato 
 

 Modificações objetivas, trabalhos a mais; 
 Erros e omissões na fase contratual; 
 Responsabilidade pelos erros e omissões; 
 Entrega dos trabalhos e recebimento. 

 
Módulo VII - As Plataformas Eletrónicas de Compras Públicas 
 

 A Agência Nacional de Compras públicas; 
 Acordos-quadro: definição e regras de adjudicação. 

 
Módulo VIII - As Novas Diretivas da Contratação Pública 
 

 As Diretivas 2014/24 e 2014/25 - e os desafios e alterações decorrentes da 
respetiva transposição; 

 A alteração dos critérios de escolha dos tipos de procedimento para 
formação de cada contrato. 
 

Módulo IX - A Revisão ao Código dos Contratos Públicos – Principais 
Alterações 
 

 A relevância de fatores sociais e ambientais na contratação pública, sua 
implicação nas especificações técnicas e na avaliação de propostas. 
 

Módulo X - Análise de Casos e Exemplos Práticos 


