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Ordem dos Engenheiros (Madeira) / QVO LEGIS – 
Formação e Consultadoria 

FORMAÇÃO PRESENCIAL 

 

CONTRATAÇÃO PÚBLICA - EMPREITADAS DE OBRAS 

PÚBLICAS 

DESTINATÁRIOS: 

Este Curso destina-se a todos os profissionais envolvidos e com responsabilidade ao nível da apresentação 
e análise de propostas no âmbito do CCP, nomeadamente:  

 Diretores e quadros superiores de Entidades Públicas; 

 Diretores das áreas de Compras e Aprovisionamento; 

 Diretores das áreas de empreitadas; 

 Técnicos de compras; 

 Juristas, Assessores jurídicos e Advogados;   

 Diretores e técnicos comerciais;   

 Gestores de Contas;  

 Todos os profissionais que lidam com contratação pública, quer na ótica de fornecedor ou de entidade 
adjudicante. 

 

PROGRAMA: 

1. Aspetos gerais do regime da contratação pública. 

2. O início do procedimento. 

3. A escolha do procedimento adequado. 

4. O CCP e o regime específico da Empreitada de Obras Públicas. 
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5. O contrato de empreitada. Especificidades. 

6. As Diretivas de 2014 sobre a contratação pública, com especial destaque para avdiretiva 2014/24/EU do 
Parlamento Europeu e do Conselho. 

7. A contratação pública e a interligação com outros diplomas, designadamente com o CPA de 2015, a Lei 
do Orçamento de Estado, o novo regime das plataformas eletrónicas e o novo regime do exercício da 
atividade da construção. 

8. O CCP e a revisão feita pelo Decreto-Lei nº 111-B/2017, de 31 de Agosto: avaliação da implementação 
das principais alterações ao nível da contratação pública: 

1. O CCP - as disposições comuns sobre a formação dos contratos de empreitadas de obras públicas. 

2. A formação dos contratos públicos de empreitadas de obras públicas através dos procedimentos de 
ajuste direto, de consulta prévia, de concurso público e de concurso público urgente. 

9.  O CCP e a revisão feita pelo Decreto-Lei nº 111-B/2017, de 31 de Agosto: principais alterações ao nível da 
execução do contrato de empreitada de obras públicas: 

1. o gestor do contrato e o diretor de fiscalização, 

2. a consignação da obra, modificação do contrato, 

3. cessão da posição contratual, 

4. a suspensão da execução do contrato, 

5. o contrato de subempreitada, a caução, 

6. trabalhos complementares (trabalhos a mais e erros e omissões), 

7. a conta final e a receção definitiva da obra. 

10. Dúvidas e questões finais. 

 

DURAÇÃO E HORÁRIO: 

O curso terá a duração total de 14 horas, em horário laboral, na modalidade de formação presencial. 
As sessões decorrerão nos dias 8 e 9 de março de 2021, das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30. 
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NÚMERO MÁXIMO E MÍNIMO DE FORMANDOS: 

Número mínimo de formandos: 10 
Número máximo de formandos: 15 
 

CUSTO DA FORMAÇÃO: 

Membro da Ordem dos Engenheiros: 275€ 
Não Membro: 385€ 
Inclui material pedagógico e certificado de formação. 
 
 

 


