Curso de Pós-Graduação em Direito e Prática da Contratação Pública 2018/2019
Escola de Lisboa da Faculdade de Direito
Universidade Católica Portuguesa

Programa e Calendário
Data

2019-03-08

2019-03-09

Dia

Horário

Docente

(14h30-16h00)

Apresentação do curso. A transposição das Diretivas.
A feitura do CCP.

João Amaral e Almeida

(16h30-18h00)

Apreciação geral da revisão de 2016-2017

Rui Medeiros

(09h30-11h00)

O âmbito de aplicação do regime da contratação pública: as entidades adjudicantes;
os contratos submetidos (e não submetidos) à concorrência de mercado. O regime da José Duarte Coimbra
contratação excluída

6ª

Sáb.
(11h30-13h00)

(14h30-16h00)

2019-03-15

Tema

6ª

Contratos no âmbito do setor público: os contratos in house e a cooperação entre
entidades adjudicantes

Mark Kirkby

Os princípios gerais da contratação pública

Rodrigo Esteves de Oliveira

Tipos de procedimentos: visão geral

Pedro Fernández Sánchez

Concessões: especificidades do regime de formação

Lino Torgal

O regime da contratação pública dos "setores especiais"

Mark Kirkby

A escolha dos procedimentos e o valor do contrato; outras regras de escolha dos
procedimentos / O regime da divisão em lotes e o regime dos contratos mistos

Pedro Costa Gonçalves

(16h30-18h00)

(18h30-20h00)

(09h30-11h00)
2019-03-16

Sáb.
(11h30-13h00)

(14h30-16h00)

2019-03-22

6ª

(16h30-18h00)

(18h30-20h00)

(09h30-11h00)
2019-03-23

Sáb.
(11h30-13h00)

(14h30-16h00)
Consultas preliminares ao mercado e decisão de contratar
2019-03-29

6ª

João Amaral e Almeida

(16h30-18h00)

(18h30-20h00)

As peças do procedimento e o novo regime do preço base

(09h30-11h00)
2019-03-30

As condições de participação. Impedimentos e o regime da sua relevação; requisitos
de capacidade técnica e financeira

Miguel Assis Raimundo

(14h30-16h00)

Esclarecimentos e retificação das peças procedimentais. Alteração das peças
procedimentais. O novo regime dos erros e omissões do caderno de encargos

Pedro Fernández Sánchez

(16h30-18h00)

A proposta: aspetos materiais e formais. Modo de apresentação. O DEUCP. O
regime das propostas variantes

João Amaral e Almeida

(18h30-20h00)

Os intervenientes procedimentais: o órgão competente para a decisão de contratar; o
José Duarte Coimbra
júri; os peritos.

Sáb.
(11h30-13h00)

2019-04-05

6ª

(14h30-16h00)

2019-04-12

6ª

(16h30-18h00)

(18h30-20h00)

O concurso público e o concurso limitado por prévia qualificação: critérios de
adjudicação e critérios de qualificação. Qualificação dos candidatos e habilitação do
adjudicatário

Margarida Olazabal Cabral

O novo procedimento: a parceria para a inovação

Luis Verde de Sousa

A consulta prévia e o ajuste direto: critérios materiais de escolha. O convite às
entidades. A tramitação específica. O regime simplificado

Licínio Lopes Martins

O princípio da concorrência entre concursos e ajustes diretos

João Amaral e Almeida

(14h30-16h00)

2019-04-26

6ª

(16h30-18h00)

(18h30-20h00)

(14h30-16h00)

2019-05-03

6ª

(16h30-18h00)

(18h30-20h00)

Novos conceitos da contratação pública: aspetos da execução submetidos à
concorrência: atributos das propostas; parâmetros base; termos ou condições das
propostas

Pedro Fernández Sánchez

Os motivos materiais de exclusão das propostas: o regime legal e análise de
jurisprudência

(09h30-11h00)
2019-05-04

Os motivos formais de exclusão das propostas: o regime legal e análise de
jurisprudência. esclarecimentos e suprimento de propostas/candidaturas

Luis Verde de Sousa

(14h30-16h00)

Exclusão de propostas por violação das regras da concorrência

Vera Eiró

(16h30-18h00)

O novo regime do preço (e do custo) anormalmente baixo

José Azevedo Moreira

(18h30-20h00)

Preço abaixo do preço de custo: análise de jurisprudência

Ana Sofia Alves

O "novo" critério de adjudicação: a proposta economicamente mais vantajosa; os
fatores e subfatores de densificação

João Amaral e Almeida

O modelo de avaliação das propostas (aspetos jurídicos)

João Amaral e Almeida

Conceção e parametrização de modelos de avaliação das propostas

João Bana e Costa / João Amaral e
Almeida

Conceção e parametrização de modelos de avaliação das propostas (continuação)

João Bana e Costa / João Amaral e
Almeida

Sáb.
(11h30-13h00)

2019-05-10

6ª

(14h30-16h00)
2019-05-17

6ª

(16h30-18h00)
(18h30-20h00)
(09h30-11h00)

2019-05-18

Sáb.
(11h30-13h00)
(14h30-16h00)

2019-05-24

6ª

(16h30-18h00)
(18h30-20h00)
(09h30-11h00)

2019-05-25

Sáb.
(11h30-13h00)
(14h30-16h00)

2019-05-31

6ª

Causas de não adjudicação. A habilitação do adjudicatário. A prestação da caução. A
Bernardo Azevedo
celebração do contrato

(16h30-18h00)
A negociação das propostas

Luis Verde de Sousa

(09h30-11h00)

Os acordos-quadro e as compras vinculadas

Marco Caldeira

(11h30-13h00)

O regime dos trabalhos e dos serviços complementares

Ana Gouveia Martins

(14h30-16h00)

O regime da modificação contratual

Rodrigo Esteves de Oliveira

(16h30-18h00)

O regime da extinção dos contratos (causas, regime e efeitos)

Lino Torgal

(18h30-20h00)

Encerramento

João Amaral e Almeida

(18h30-20h00)

2019-06-01

2019-06-07

Sáb.

6ª

Total: 81 horas

