SEMINÁRIO PARA ENTIDADES PÚBLICAS INCLUINDO AUTARQUIAS e SERVIÇOS
MUNICIPAIS: O QUE MUDA NA CONTRATAÇÃO PÚBLICA A 1 DE JANEIRO DE 2018,
PELO PROFESSOR LUÍS VALADARES TAVARES
6 de Dezembro no Hotel Flórida, em Lisboa

Data e Local: 6 de Dezembro das 9h30 às 13h00, no Hotel Flórida – R. Duque de Palmela
34, 1250-098 Lisboa

Objectivos
Este seminário visa esclarecer dirigentes e técnicos designadamente autárquicos sobre as
importantes mudanças em vigor a partir de 1 de Janeiro de 2018 relativamente aos
procedimentos de formação e de execução dos contratos públicos resultantes da entrada
em vigor das Diretivas de 2014 e do Decreto-Lei 111-B/2017 de 31 de Agosto. Este
Seminário esclarece as principais dimensões de tais mudanças.

Programa
1|

As mudanças na preparação da decisão de contratar

2 | Os novos procedimentos de formação dos contratos dando especial atenção aos
novos procedimentos especialmente importantes para as autarquias: consulta prévia,
concurso com negociação, novas modalidades de acordo quadro, sistema de aquisição
dinâmica também aplicável a pequenas obras e catálogos eletrónicos
3|

Novos modelos de qualificação de candidatos e de avaliação de propostas

4 | As novas regras sobre execução dos contratos: avaliação do desempenho,
subcontratação e modificações aos contratos (trabalhos a mais e a menos)

Docência
O seminário será ministrado pelo Professor Luís
Valadares Tavares - Professor Catedrático do IST e
presidente da APMEP e OPET

Oferta de Livro
Será oferecido a cada participante um exemplar do livro: "O Guia da
Boa Contratação Pública: As diretivas de 2014 e o Decreto-lei 111B/2017" de Luís Valadares Tavares
Pode consultar o Índice e os Prefácios aqui: http://opet.pt/IPR.pdf

Inscrições
Através do site http://www.opet.pt sendo o custo por participante de 195 euros, os Sócios
da APMEP têm o preço reduzido de 145 euros, e os Estudantes o preço de 55€.
A inscrição do mesmo participante nos dois seminários beneficiará de desconto de 20%
no custo da Inscrição do 2º Seminário em que participa, ou seja, o custo de inscrição nos 2
seminários é de 350€ (inscrição normal), 260€ (Sócios APMEP) e de 99€
(estudantes/estagiários).

SEMINÁRIO PARA EMPRESAS: O QUE MUDA NA CONTRATAÇÃO PÚBLICA A PARTIR
DE JANEIRO DE 2018?
PELO PROFESSOR LUÍS VALADARES TAVARES
7 de Dezembro no Hotel Flórida, em Lisboa

Data e Local: 7 de Dezembro das 9h30 às 13h00, no Hotel Flórida – R. Duque de Palmela
34, 1250-098 Lisboa

Objectivos
Este seminário visa apresentar aos técnicos, dirigentes e gestores de empresas
interessadas em serem contratadas pelo sector público quais as principais mudanças que
entram em vigor a partir de 1 de janeiro de 2018 por virtude da aplicação das Diretivas de
2014 e do Decreto-lei 111-B/2017.
É urgente conhecer as novas regras para não perder oportunidades oferecidas pelos
nossos mercados públicos cujo valor já ultrapassa 16% do PIB!

Programa
1 | As novas regras de acesso, designadamente sobre a qualificação, o documento
europeu único de contratação pública e o desempenho passado. Como preparar
propostas de procedimentos baseados em lotes. A contratação concepção-construção
2 | Os novos procedimentos: concurso público com negociação (procedimento de
negociação), acordo quadro com múltiplos co-contratantes e plena especificação (quasemercado), sistemas de aquisição dinâmica (também aplicável a pequenas obras públicas),
catálogos electrónicos.

3 | Os novos modelos de avaliação de propostas, designadamente em função do rácio
qualidade/preço e do custo ao longo do ciclo de vida
4|

Como preparar propostas vencedoras?

5 | A execução dos contratos e as novas regras sobre subcontratação e modificações
dos contratos (trabalhos a mais e a menos)

Docência
O seminário será ministrado pelo Professor Luís
Valadares Tavares - Professor Catedrático do IST e
presidente da APMEP e OPET

Oferta de Livro
Será oferecido a cada participante um exemplar do livro: "O Guia da
Boa Contratação Pública: As diretivas de 2014 e o Decreto-lei 111B/2017" de Luís Valadares Tavares
Pode consultar o Índice e os Prefácios desta obra aqui.

Inscrições
Através do site http://www.opet.pt sendo o custo por participante de 195 euros, os Sócios
da APMEP têm o preço reduzido de 145 euros, e os Estudantes o preço de 55€.
A inscrição do mesmo participante nos dois seminários beneficiará de desconto de 20%
no custo da Inscrição do 2º Seminário em que participa, ou seja, o custo de inscrição nos 2
seminários é de 350€ (inscrição normal), 260€ (Sócios APMEP) e de 99€
(estudantes/estagiários).

