


1. Modalidades de ajuste directo:

Ajuste directo com convite a uma única entidade

Ajuste directo com convite a várias entidades

Com fase de negociações

Sem fase de negociações

Ajuste directo simplificado

Ajuste directo excepcional (DL 34/2009, 6/2)



 2. O ajuste directo com base no critério do 

valor máximo:

 2.1. Sector Público Tradicional (art.º 2.º, 

n.º 1):

 Empreitadas  <  € 150.000

 Bens ou serviços < € 75.000

 Planos ou projectos < € 25.000

Outros contratos < 100.000



 2.2. Organismos de Direito Público (v.g. 

Sector Empresarial do Estado ou Sector 

Empresarial Autárquico):

 Empreitadas  <  € 1.000.000

 Bens ou serviços < € 206.000

 2.3. Valor acumulado.



 3. O ajuste directo com base em critério 

materiais (art.ºs 24.º a 27.º e 31.º, n.º 3).

 4. Participação de agrupamentos (art.º 

117.º).



 5. Tramitação do ajuste direito:

 5.1. Decisão de contratar (art.º 36.º);

 5.2. Decisão de escolha do procedimento (art.º 38.º);

 5.3. Aprovação das peças do procedimento (art.º 40.º, n.º 2);

 5.4. Designação do Júri (art.º 67.º);

 5.5. Convite (art.º 115.º);

 5.6. Esclarecimentos e rectificação das peças (art.º 50.º);

 5.7. Erros e omissões (art.º 61.º);

 5.8. Apresentação das propostas (art.ºs 62.º e 115.º);



 5.9. Eventual negociação (art.º 118.º a 120.º);

 5.10. Análise e avaliação das propostas (art.ºs
70.º, 72.º, 122.º e 146.º);

 5.11. Relatório preliminar (art.º 122.º );

 5.12. Audiência prévia (art. 123.º);

 5.13. Relatório final (art. 124.º);

 5.14. Adjudicação: notificação e anúncio (art. 
73.º e 76.º a 78.º);



 5.15. Apresentação de documentos de 

habilitação (art. 81.º a 84.º e 126.º);

 5.16. Prestação da caução e celebração do 

contrato (art. 88.º a 106.º);

 5.17. Publicitação e eficácia do contrato 

(artigo 127.º).



 1. Aplicação da tramitação do Concurso 

Público (CP);

 2. Especialidades do Concurso Limitado (CL);

 3. Similitude com o CP na versão do 59/99;

 4. Recurso inadequado ao CP em vez do CL;



 5. Qualificação dos candidatos:

 5.1. Requisitos mínimos de capacidade 

técnica;

 5.2. Requisitos mínimos de capacidade 

financeira.



 5. Qualificação dos candidatos
Continuação…

 5.3. Modelos de qualificação:

 5.3.1. Modelo simples de qualificação

 5.3.2. Modelo complexo de qualificação

 5.4. Preenchimento dos requisitos mínimos 

por agrupamento.



6. Ajuste 
directo no 

regime 
excepcional (DL 
n.º 34/2009).

7. Concurso 
limitado no 

regime 
excepcional (DL 
n.º 34/2009).



 Elaboração de cartas de risco sísmico que 

identifiquem as zonas mais vulneráveis à acção 

sísmica, as tipologias do edificado que mais 

contribuem para o risco e a sua localização;

 Levantamento da vulnerabilidade sísmica do 

edificado público, hierarquizando a urgência da 

intervenção sobre cada um desses edifícios ou 

infra-estruturas, através de um plano de 

avaliação e hierarquização de prioridades;



 Elaboração de um plano de redução da 

vulnerabilidade sísmica das redes de infra-

estruturas industriais, hospitalares, escolares, 

governamentais, de transportes, energia, 

telecomunicações, gás, água e saneamento (…), 

bem como as de património histórico e zonas 

históricas dos núcleos urbanos, com 

identificação e hierarquização das situações de 

risco; 



 Para as infra-estruturas tuteladas pelo Estado 
como para o património histórico-cultural 
sejam realizados programas específicos de 
intervenção para a redução da vulnerabilidade 
sísmica (…) a promover pelos ministérios com as 
respectivas tutelas e de acordo com o plano de 
avaliação e hierarquização de prioridades;

 Assegure a obrigatoriedade de segurança 
estrutural anti-sísmica nos programas de 
reabilitação urbana existentes ou a criar (…) 
vertidas nos planos de ordenamento municipais.



 6. O conceito de “trabalhos 

complementares” na reabilitação sísmica:

 6.1. A definição do conceito de “trabalhos

complementares” na Directiva Comunitária;

 6.2. Os “trabalhos complementares” no CCP:

6.2.1. O conceito de “trabalhos a mais”;

6.2.2. O conceito de “erros e omissões”;



 6. O conceito de “trabalhos complementares”

na reabilitação sísmica: continuação.

 6.3. A distribuição de responsabilidades entre o 
Dono da Obra, o Empreiteiro e o Projectista;

 6.4 A necessidade de alterar o CCP por 
incumprimento da directiva comunitária (v. artigo 
8.6. do Memorandum de Entendimento entre o Estado 
Português e a CE/BCE/FMI);



Considerações finais:

(…)
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