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Seminário – Contratação Pública em tempo de Covid-19 

Este seminário é dirigido a todos os profissionais que pretendam adquirir conhecimentos sobre 

o regime extraordinário da contratação pública em face da pandemia por Covid-19. 

 
Este seminário tem como objectivo que os participantes possam: 

 

 Perceber o carácter excecional e temporário das normas nacionais e comunitárias que 
regulam a Contratação Pública; 

 Conhecer a legislação excecional, nacional e comunitária 

 Compreender o regime excepcional de contratação pública, designadamente fazer uma 
análise critica dos conceitos: 

o «medida do estritamente necessário» 
o «motivos de urgência imperiosa» 

 Identificar os «desvios» aos principios orientadores do Código da Contratação Pública, 
nacionais e comunitários; 

 Identificar os sectores que estão abrangidos e os sectores que se encontram excluídos;  

 Proceder à aplicabilidade do regime excecional de forma eficaz; 

 Adequar os procedimentos concursais ao regime de excepção; 

 Consequência do regime excecional e temporário na execução dos contratos. 

Destinatários 

Este seminário é dirigido a todo o sector empresarial privado, independentemente da sua 
dimensão, nomeadamente para as direcções, gerência, administrações e quadros técnicos da 
área de contratação pública, e a todos aqueles que tenham interesse particular sobre o 
assunto, independentemente da sua área de actuação. 
 

Pré-requisitos 

Os pré-requisitos necessários para frequentar este seminário são: 

 Ter acesso a um computador ou um tablet com ligação à Internet e um browser 

(programa para navegar na web), como o Chrome, Safari, Firefox ou Internet 

Explorer. 

 Pode aceder ao seminário a partir de qualquer computador (por exemplo, em casa 

e no escritório), tablet ou smartphone. 

Datas 

27 e 28 de Maio 

Duração 

6 Horas  

Horário 

15h00/18h00 

Valor 

100,00€  
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Oradora: Dra. Patricia Mendes 

Oradora: Dra. Rita Vaz Luis 

 

Licenciada em Direito pela Universidade Lusíada de Lisboa, com 

Especialização em Fiscalidade pelo Overgest/ISCTE, possui cerca de 20 

anos de experiência profissional como advogada, com intervenção 

predominantemente nas áreas do Direito Administrativo, Direito Fiscal, 

Direito Penal, Direito do Trabalho e Direito Civil. 

É também Formadora Sénior nas áreas  Direito Adminstrativo, Contratação 

Pública, Direito Comercial, Direito do Trabalho, Direito Maritimo e Direito dos 

Petróleos. 

Enquanto formadora de Direito  tem dinamizado ao longo do seu percurso profissional várias 

ações sobre Contecioso Administrativo, Contratação Pública, Parcerias Público-Privadas, 

Siadap, Direito Marítimo, Direito Aduaneiro, entre outras. 

Habilitações Académicas: 
- Licenciatura em Direito pela Universidade Lusíada de Lisboa na vertente jurídico-comercial; 
- Especialização em Fiscalidade pelo Overgest/ISCTE; 
- Formadora Certificada pelo IEFP. 
Percurso Profissional: 
- Desde 2019 – Consultora e Formadora na High Skills - Formação e Consultoria, Lda; 
- Desde 2010 – PM Advogados – Exercício de advocacia em prática isolada, com clientes 
particulares e empresariais; 
 - Desde 2008 – Formadora Liberal; 
- Entre 2000 e 2010 – Exercício de advocacia em escritório de advogados. 

Licenciada em Direito pela Universidade Lusíada de Lisboa e Pós - 

Graduada em Contencioso Administrativo pela Faculdade de Direito da 

Universidade de Católica Portuguesa, possui cerca de 20 anos de 

experiência profissional como advogada, com intervenção 

predominantemente nas áreas do Direito Administrativo, Direito Fiscal, 

Direito Penal, Direito do Trabalho e Direito Civil. 

É também Formadora Sénior nas áreas  Direito Adminstrativo, Contratação 

Pública, Direito Comercial, Direito do Trabalho, Direito Maritimo e Direito dos Petróleos. 

Enquanto formadora de Direito  tem dinamizado ao longo do seu percurso profissional várias 

ações sobre Contecioso Administrativo, Contratação Pública, Parcerias Público-Privadas, 

Siadap, Direito Marítimo, Direito Aduaneiro, ; entre outras. 

Habilitações Académicas: 

- Licenciatura em Direito pela Universidade Lusíada,  

- Pós-Graduação em Contencioso Administrativo pela Faculdade de Direito da Universidade 

Católica Portuguesa 

- Formadora Certificada pelo IEFP 

Percurso Profissional: 

- Desde 2019 – Formadora na High Skills Lda. - Formação e Consultoria Lda; 

- 2015 - Advogada em prática individual com clientes particulares e empresariais; 

- 2008/2015 - Advogada em sociedade de advogados;  

- Desde 2008 – Formadora liberal, com intervenção nas áreas do Direito do Trabalho, Direito 

Administrativo (Contratação Pública, SIADAP) e Contencioso, Comercial (Elaboração e Gestão 

de contratos), Direito Petrolífero  

- 2001/2002 – Assessora Jurídica no Gabinete de Reconversão do Casal Ventoso, EM. 

- Desde 2000 - Advogada em prática individual com clientes particulares e empresariais. 
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Temas do Seminário 

 

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização 

 

Módulo I – Regime Excepcional da Lei de Emergência na Contratação Pública  
 

 Urgência imperiosa; 

 Estritamente necessário; 

 Conjugação da celeridade procedimental com o controlo e gestão dos recursos 
públicos; 

 Fundamentação e garantias; 
 
 
Módulo II – Regime Excepcional em tempo de Pandemia Covid-19 

 

 Procedimentos abrangidos pelo DL 10-A/2020, de 13 de março; 

 Exceções ao regime legal; 

 Legislação comunitária vs. legislação nacional em matéria de contratação pública no 
âmbito da pandemia do Covid-19; 

 Consequências do desvio aos princípios orientadores do CPP. 
 
Módulo III – Regime Excepcional de autorização de despesa 

 

 Autorização de despesa; 

 Autorização Administrativa; 

 Autorizações/fiscalização; 

 Tribunal de Contas; 

 Procedimento pré-contratual; 

 Procedimento contratual; 
 
 
Módulo IV – Consequências do regime excepcional na contratação e execução dos 

Contratos 

 
 

 Execução imediata e execução duradoura; 

 Eficácia dos contratos; 

 Publicidade e verificação ulterior. 
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Condições 

Para se inscrever deverá nos contatar através dos seguintes meios  

E-mail: geral@highskills.pt |Telefone: +351 217 931 365 

Ou enviando a Ficha de Inscrição devidamente preenchida (encontra-se na ultima pagina). 

 

 

High Skills – Formação e Consultoria, LDA. 

Avenida de Berna, nº 11, 8º, 1050-040 Lisboa, Portugal 

Nº fiscal: 513 084 568 

A inscrição só fica confirmada após emissão da fatura final e o pagamento da mesma. 

 

 

 

Cancelamentos e não comparências 

O(s) participante(s) poderão fazer-se substituir por outro(s) participante(s), devendo 

comunicar a alteração até 2 dias úteis antes do início do seminário. 

A sua não comparência do(s) participante (s) no dia do seminário não dará lugar ao reembolso 

do valor da inscrição e será cobrada na sua totalidade. 

 

Contactos para mais informações 

E-mail: geral@highskills.pt |Telefone: +351 217 931 365 

Avenida de Berna, nº11, 8º, 1050-040 Lisboa – Portugal 

 

  

mailto:geral@highskills.pt
mailto:geral@highskills.pt
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Ficha de Inscrição 

 

Deverá preencher e enviar-nos via e-mail geral@highskills.pt 

1.       CLIENTE (Preencher quando o Formando não é cliente final) 

Entidade: 
  
  
  
  
  
  

Responsável: 
  
  
  
  
  
  

Morada: 
  
  
  
  
  
  

Código Postal: 
  
  
  
  
  
  

Nº 
Contribuinte / 

Fiscal: 

  

Telefone: 
  
  

E-mail: 
  
 

2.       DADOS FORMANDO(s) 

Nome: 
  
  
  
  
  
  

E-mail: 
  
  
  
  
  
  

Naturalidade 
(Junta de 

Freguesia): 

  
 

  
  
  
  

Seminário: Seminário – Contratação Pública em tempo de Covid-19 

 

Data 
Nascimento: 

  
Nacionalidade: 

  

Nº de Doc de 
Identificação 

  
Data de Validade: 

  


