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Módulo I – Os procedimentos e os aspetos gerais da tramitação

1. Caracterização geral dos tipos de procedimentos ao dispor da entidade adjudicante para 
formar um contrato público: em especial, os procedimentos de ajuste direto e de consulta 
prévia e o procedimento de concurso público;
2. Critérios de escolha, incluindo os parâmetros jurídicos, mas também os parâmetros 
discricionários de boa gestão do interesse público envolvido no contrato; em especial: os 
critérios materiais que permitem a dispensa de procedimentos concorrenciais;
3. O regime da divisão em lotes e do controlo do fracionamento artificial dos contratos vs. o 
novo regime da adjudicação por lotes para proteção
das PMEs;
4. O regime das consultas pré-procedimentais permitidas pela legislação europeia, habilitando 
a entidade adjudicante a conhecer melhor as condições de mercado antes de se vincular a um 
procedimento formal de contratação pública;
5. A decisão de contratar;
6. O valor do contrato; fundamentações exigidas
7. Oficina prática: as regras jurídicas e as boas práticas de elaboração de peças do 
procedimento;
8. Apreciação do conteúdo obrigatório e conveniente dos convites à apresentação de 
propostas, dos programas de procedimentos e dos cadernos de encargos;
9. O regime do preço base: aspetos jurídicos e aspetos de gestão;
10. As «patologias» das peças do procedimento: os regimes de prestação de esclarecimentos, 
retificação formal, alteração substancial e suprimento de erros e omissões;
11. Os impedimentos gerais à contratação; em especial o controlo da bad past performance;
12. As propostas: os regimes relativos à sua elaboração, composição e apresentação;
13. Problemas relativos à contratação eletrónica e à utilização de plataformas eletrónicas;
14. Dever de adjudicação e causas de não adjudicação;
15. Regime da habilitação do adjudicatário;
16. Formalidades pós-adjudicatórias até à elaboração e outorga do contrato; em especial, 
possibilidade de aditamentos ou alterações à minuta do contrato;

Módulo II – A análise e a avaliação das propostas

17. Novidades quanto ao regime do júri do procedimento;
18. O momento essencial do trabalho do júri: a apreciação das propostas;
19. As causas formais e materiais de exclusão de propostas; principais situações práticas de 
aplicação de cada uma dessas causas de exclusão;
20. Análise de jurisprudência dos tribunais administrativos e do Tribunal de Contas sobre 
exclusão das propostas;

21. O regime do suprimento de irregularidades das propostas (n.º 3 do artigo 72.º do CCP);
22. A avaliação das propostas: o critério de adjudicação da proposta economicamente mais 
vantajosa e as suas modalidades;
23. Os fatores e subfactores densificadores do critério de adjudicação;
24. As regras jurídicas do modelo de avaliação de propostas, incluindo a possibilidade de 
avaliação de meios humanos e equipas técnicas;
25. As boas práticas na construção de modelos de avaliação das propostas:
a. A ancoragem das escalas de performance;
b. As escalas de pontuação;
c. As fórmulas de avaliação do preço e de outras dimensões quantitativas;
d. A construção de descritores de impacto para fatores sem natureza quantitativa;
e. O cálculo dos coeficientes de ponderação;
26. O papel do júri: os juízos de comparação das propostas com os níveis dos descritores de 
impacto (e a comparação das propostas entre si);
fundamentação das pontuações parciais;
27. Oficina prática: construção de um modelo de avaliação de propostas;

Módulo III – Aspetos especiais (ajustes diretos e consultas prévias) e execução 
contratual

28. Regras especiais aplicáveis à simplificação do ajuste direto: a flexibilização da tramitação 
deste procedimento;
29. O regime do artigo 113.º do CCP;
30. Os impedimentos à contratação especialmente aplicáveis ao ajuste direto;
31. As medidas especiais de contratação pública (a Lei n.º 30/2021, de 21 de maio; em especial 
no âmbito do setor da saúde e dos fundos europeus);
32. Questões relativas a instrumentos procedimentais especiais, máxime acordos-quadro;
33. A execução do contrato: as modificações contratuais; o incumprimento contratual;
34. Invalidade do contrato;
35. A nova figura do gestor do contrato;
36. A fiscalização pelo Tribunal de Contas;
37. O Despacho n.º 851-A/2017, de 13 de fevereiro (aplicação prática).


