A CONTRATAÇÃO DE PROJETO E OBRA DE
ENGENHARIA E ARQUITETURA SEGUNDO O NOVO
CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS (EM VIGOR A
PARTIR DE 01/01/2018)
COORDENADORES
Prof. Luís Valadares Tavares (IST)
Prof. José Antunes Ferreira (IST)

11 E 18 DE DEZEMBRO
DE 2017
Em parceria com:

DESTINATÁRIOS
Engenheiros, arquitectos e outros quadros técnicos das entidades adjudicantes e das empresas de construção e/ou
projeto de obras públicas.

SISTEMAS E GESTÃO

OBJETIVOS
A entrada em vigor a partir de 1 de janeiro de 2018 do Dec-Lei 111-B/2017 de 31 de agosto determina alterações
significativas nos procedimentos pré-contratuais e na fase de execução dos contratos de projetos e obras públicas a
que muitos engenheiros e arquitetos estão ligados por via das suas atribuições profissionais. Este curso tem como
objetivo identificar as principais alterações introduzidas pelo novo diploma legal, as quais incidem fortemente na
contratação de projetos, obras e outros serviços de engenharia, de arquitectura , de urbanismo e de planeamento do
território não só por passarem a existir novos procedimentos de formação de contratos mas também devido à
alteração da sua estrutura incluindo novas fases como a da negociação. Também a contratação de soluções
conceção/construção passou a estar mais facilmente acessível e a obedecer a novos quadros regulamentares. A
gestão dos contratos surge agora com uma abordagem mais integrada prevendo-se a figura de gestor do contrato e
alterando-se as regras das modificações objetivas a introduzir nos contratos celebrados (trabalhos a mais e a menos,
etc.). O relacionamento entre contraente público, co-contratante e subcontratados passa também a reger-se por
normas diversas onde se prevê em certos casos o pagamento direto ao subcontratado. Eis porque é essencial
conhecer estas alterações o que justifica a organização deste primeiro curso.

PROGRAMA
Segunda-feira, 11 de dezembro de 2017
09H30 – 11H00
11H00 – 11H15
11H15 – 12H45
12H45 – 14H30
14H30 – 16H00
16H15 – 17H45

Procedimentos pré-contratuais
Coffee-break
Exigências na preparação da documentação concursal
Almoço
Modelos de avaliação de propostas
Execução contratual

Segunda-feira, 18 de dezembro de 2017
10H30 – 12H30
Esclarecimento de dúvidas e debate
O valor da inscrição o qual é de 950,00€ + IVA 23% (1.168,50€) inclui o almoço do dia 11, o estacionamento no parque
do Hotel Holiday Inn e o Livro “O Guia da Boa Contratação Pública: As Diretivas de 2014 e o Decreto-Lei 111-B/2017”, do
Prof. Luís Valadares Tavares, o qual é o primeiro editado já sobre o novo Decreto-Lei 111-B/2017.
Prioridade de inscrição no curso (www.apmep.pt): Programa Executivo Internacional Avançado sobre Contratação
Pública. Os membros da Ordem dos Engenheiros, da Ordem dos Arquitectos, da APMEP e da FUNDEC beneficiam de
desconto de 40% na inscrição.
LOCAL E HORÁRIO

CERTIFICADO

CONTACTOS / SECRETARIADO

O curso terá lugar no Instituto Superior Técnico, DECivil,
Sala V1.01 (Piso 1), sito na Avenida Rovisco Pais, 1049001 Lisboa, dias 11 e 18 de dezembro de 2017, das 9H30
às 17H45 (1º dia) e 10H30 às 12H30 (2º dia).

Os participantes que
frequentem o curso recebem
um Certificado de Frequência
de Formação Profissional.

Fernanda Correia / Vanessa Silva / Marta Pacheco
Tel.: 21 841 80 42
Fax: 21 841 81 93
e-mail: fundec@tecnico.ulisboa.pt

