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Modalidade / Horas / Créditos 
Curso, 25 horas, 1 crédito 
 
Público-alvo 
Educadores e Professores (com prioridade para 
Diretores. Subdiretores e Adjuntos dos Agrupamentos e 
Escolas Associadas) 
 
Formador(es) 
Vasco Cavaleiro 
 
Calendários-horários / Local 
Turma A: Em calendário e horário a definir. 
 
Razões justificativas da acção: Problema / 
Necessidade de formação identificados  
Com o Código dos Contratos Públicos (Decreto-Lei nº 
18/2008, de 29.01) surge um novo paradigma na 
atividade contratual da Administração Pública, assente 
nas novidades legislativas introduzidas em sede dos 
procedimentos pré-contratuais, da execução dos 
contratos e norteada pelos objetivos de 
desmaterialização dos procedimentos e centralização 
das compras.  
Este curso visa enquadrar os dispositivos legais de 
contratação pública supra mencionados no âmbito da 
atividade das Escolas Públicas, tendo como desiderato 
último orientar as respetivas Direções no edifício 
legislativo da contratação pública, dotando-as de 
instrumentos processuais necessários a essa 
contratação. Destarte, os formandos tomarão contacto 
com o percurso processual da contratação e das suas 
peças processuais, tendo oportunidade de as analisar à 
luz de situações casuísticas da sua experiência, 
contribuindo para uma atitude mais esclarecida e 
eficiente enquanto entidades contratantes. 
 
Efeitos e produzir: Mudança de práticas, 
procedimentos ou materiais didácticos 
- Reconhecer a terminologia e compreender os 
conceitos base e estrutura sistemática do Código dos 
Contratos Públicos. 
- Conhecer os novos procedimentos de contratação 
entre a Administração Pública e os seus fornecedores. 
- Analisar a tipologia de procedimentos na contratação e 
dos critérios de escolha dos procedimentos. 
- Realizar a escolha adequada do procedimento na 
contratação, elaborando as peças necessárias. 
- Compreender a importância do Ajuste Direto no âmbito 
da contratação a promover pela Escola. 
- Identificar e clarificar os limites e impedimentos no 
Ajuste Direto. 
- Conhecer os dispositivos legais referentes à utilização 
de Plataformas Eletrónicas, com especial enfoque no 
utilizador Escola. 

- Compreender o enquadramento e evolução legislativa 
da aquisição de serviços na Administração Pública e 
sua articulação com o Código dos Contratos Públicos. 
- Analisar e diferenciar as situações de aquisição de 
serviços pela Escola. 
- Conhecer os procedimentos a adotar para obtenção do 
Parecer Prévio Previsto na Portaria n.º 4-A/2011, de 
03.01. 
- Identificar e compreender as situações de parecer 
genérico favorável à aquisição de serviços. 
- Analisar os procedimentos, os limites e as 
consequências dessa contratação, bem como, as 
sanções para o incumprimento das regras de 
contratação pública. 
 
Conteúdos da acção 
1. O Código dos Contratos Públicos (CCP). 
1.1. Organização sistemática. 
1.2. Âmbito de aplicação e noções gerais. 
1.3. Tipos e escolha de procedimentos. 
1.4. Tramitação procedimental.  
2. O Ajuste Direto. 
2.1. Noção, modalidades e decisão de contratar. 
2.2. Regime geral. 
2.2.1. Peças do procedimento. 
2.2.2. Esclarecimentos, erros e omissões. 
2.2.3. Sessão negocial. 
2.2.4. Propostas finais. 
2.2.5. Relatório preliminar. 
2.2.6. Relatório final e adjudicação. 
2.2.7. Apresentação dos documentos de habilitação. 
2.2.8. Forma do contrato. 
2.2.9. Publicitação e eficácia do contrato. 
2.3. Ajuste Direto Simplificado. 
2.3.1. Âmbito. 
2.3.2. Pressupostos. 
2.3.3. Condições. 
2.3.4. Forma. 
2.4. Limites e impedimentos ao convite de entidades. 
2.4.1. O limite de convites à mesma entidade previsto no 
art. 113º, n.º 2 do CCP – Exemplos clarificadores. 
2.4.2. O preço contratual acumulado. 
2.4.3. O impedimento previsto no art. 113º, n.º 5 do 
CCP. 
3. Plataformas Eletrónicas de Contratação. 
3.1. O Sistema Nacional de Compras Públicas, a 
Agência Nacional de Compras Públicas e o Catálogo 
Nacional de Compras Públicas. 
3.2. Os Acordos Quadro. 
3.3. A Unidade Ministerial de Compras do Ministério da 
Educação: CAPI (Centro de Aprovisionamento 
Integrado).  
3.3.1. Análise do Despacho Conjunto n.º 13646/2010, de 
26.08. 
3.3.2. A vinculação das Escolas. 
3.3.3. Procedimento de compras na plataforma 
Tradeforum.   
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3.4. A Plataforma da Agência Nacional de Compras 
Públicas: Vortal. 
3.5. A Plataforma Eletrónica de Contratação: 
Construlink. 
3.6. A comunicação e informação sobre todos os 
contratos celebrados ao abrigo do CCP: Base. 
4. A aquisição de serviços na Administração Pública. 
4.1. Noção e tipos de prestação de serviços. 
4.2. Enquadramento e evolução legislativa. 
4.3. Do Parecer Prévio à contratação – OE 2011 e 
Portaria n.º 4-A/2011, de 03.01. 
4.3.1. Âmbito de aplicação. 
4.3.2. Formalismo do pedido de parecer. 
4.3.3. Parecer genérico favorável. 
4.4. Fiscalização e sanções.  
 
Metodologias 
- Utilização do método expositivo na apresentação da 
estrutura legislativa aplicável. 
- Troca de experiências e construção de saberes em 
grupo. 
- Resolução de trabalhos práticos sobre os conteúdos 
da ação. 
- Criação de momentos de intervenção e interacção 
entre os participantes sobre questões relativas às 
matérias teóricas ou práticas abordadas. 
- Apresentação de estudos de caso e trabalho de grupo, 
privilegiando o debate e esclarecimento de dúvidas no 
final de  cada sessão. 
- Visualização de apresentações powerpoint 
respeitantes às diferentes temáticas abordadas nas 
sessões. 
- Distribuição de diferentes tipos de documentação 
produzida pelo formador no campo teórico e prático. 
 
Avaliação 
A avaliação dos formandos docentes nas acções de 
formação do CFAE_Matosinhos - Centro de Formação 
de Associação das Escolas de Matosinhos, é contínua, 
participada por todos os intervenientes.  
 
Os critérios de avaliação a utilizar são: a qualidade da 
participação no contexto dos objectivos a produzir 
(30%); qualidade do trabalho individual final (70%). Para 
cada critério de avaliação é definida uma escala 
qualitativa de 5 níveis e uma escala quantitativa, em 
percentagem, afecta a esses níveis.  
 
Para mais esclarecimentos sugere-se a consulta do 
Sistema de Avaliação de Pessoal Docente, ou o Artº 50º 
do Regulamento Interno do CFAE_Matosinhos, 
disponível no nosso sítio da Internet. 
 
A avaliação da acção é feita através do preenchimento, 
pelo formando, de um documento que lhe é fornecido no 
primeiro dia. Elaboração de um relatório detalhado 
referente ao tratamento dos dados recolhidos. 

 


