O regime da contratação pública é, cada vez mais, um dos desafios da sociedade
portuguesa que mais exige mudança e inovação em prol de sistemas mais eficientes e
transparentes. Consequentemente o debate e o esclarecimento são contribuições
essenciais para todos aqueles que têm responsabilidades neste domínio.
Esta é a razão de ser da APMEP

1 | Apresentação e Caracterização
A APMEP – A Associação Portuguesa dos Mercados Públicos – é a associação
portuguesa sem fins lucrativos dedicada à problemática dos mercados públicos e que
inclui como membros algumas das entidades e personalidades mais relevantes destes
mercados.
2 | História da APMEP e suas principais actividades
Ao longo da sua história a APMEP tem desenvolvido, desde 2009, importantes
atividades em prol da melhoria da contratação pública, designadamente:
A. Realização de encontros e seminários;
B. Organização do Congresso Nacional de Contratação Pública Eletrónica (já conta
com 13 edições anuais), o qual congrega muitas centenas de participantes e é
sempre inaugurado pelo Senhor Presidente do Tribunal de Contas. Neste
congresso têm-se debatido e proposto melhorias no quadro legal e
procedimentos da contratação pública em Portugal;
C. Edição de Newsletters periódicas;

D. Participação nos trabalhos da Comissão Europeia e do Parlamento Europeu
visando a elaboração das novas Diretivas da Contratação Pública;
E. Proposição de contributos ao Governo Português visando a melhoria do quadro
legal Nacional.
F. Realização de inquérito online e de encontro de debate em 2016 de modo a
preparar as propostas de alteração do projeto código divulgado pelo Governo e
que visa transpor as directivas de 2014.
G. Organização de numerosas acções de formação, designadamente em parceria
com o IMPIC e a ESPAP.

3 | Os benefícios dos Sócios da APMEP
■ Os sócios da APMEP podem participar em todas as suas actividades,
designadamente encontros, congressos, seminários, e no caso de existir taxa de
inscrição, beneficiam sempre de desconto não inferior a 50%;
■ Os sócios da APMEP também recebem a Newsletter, que inclui notícias, artigos,
recensões do Tribunal de Justiça da UE e podem participar no Fórum de Debate
permanentemente aberto no site da APMEP.
■ Participação na elaboração de propostas ao Governo de iniciativas legislativas e
regulamentares;
■ Beneficiar de preço especial na assinatura da primeira revista europeia de
contração pública, European Journal of Public Procurement Markets
■ Os sócios coletivos beneficiam ainda de redução do valor da propina do curso
Internacional de Public Procurement a iniciar no segundo semestre de 2017;
■ Os sócios coletivos também poderão propor especialistas para integrar o corpo
dos árbitros do novo centro de arbitragem de contratos públicos da APMEP,
CAP;
■ Participar na elaboração de propostas de melhoria dos modelos de contratação.

4 | A APMEP e a Resolução alternativa de litígios
A APMEP constituiu em 2016 o primeiro centro de arbitragem especializado na
mediação, conciliação e arbitragem de contratos públicos – CAP – o qual foi aprovado
por despacho de Sua Excelência a Secretária de Estado da Justiça no dia 30 de Maio de
2016.
Este centro tem características inovadoras não só no que respeita a organização de
processos relativos a litígios associados à formação de contratos públicos,
designadamente através da figura do árbitro de emergência, mas também aposta numa

opção plenamente digitalizada servida pela plataforma electrónica – MEDPLAT – a
qual flexibiliza e viabiliza todas as interações e todo o tratamento documental sem
recurso ao papel (ver regulamento em www.apmep.pt).
Esta plataforma foi desenvolvida pela APMEP e pelo seu parceiro tecnológico, que é o
OPET. Esta plataforma está já disponível em www.medplat.pt

5 | Membros Coletivos
A APMEP inclui como membros coletivos algumas das mais relevantes entidades do
mercado da contratação pública, tais como:
* APPC – Associação Portuguesa de Projectistas e Consultores
http://www.appconsultores.org.pt/
* BAS – Sociedade de Advogados, RL
http://www.bas.pt/
* Câmara Municipal de Cascais
https://www.cascais.pt/
* DigitalSign | Certificadora Digital
https://www.digitalsign.pt/pt
* Linklaters
http://www.linklaters.com/
* Raposo, Sá Miranda & Associados – Sociedade de Advogados, RL
http://www.pra.pt/
* Rui Pena & Arnaut – CMS
https://cms.law/pt/PRT/

* Sérvulo & Associados – Sociedade de Advogados, Portugal
http://www.servulo.com/
* SPMS – Serviços Partilhados do Ministério da Saúde
http://spms.min-saude.pt/
* Vortal
http://pt.vortal.biz/
* Vodafone
http://www.vodafone.pt/
* Cuatrecasas – Cuatrecasas, Gonçalves Pereira & Associados, Sociedade de
Advogados, SP, RL
http://www.cuatrecasas.com/
* Morais Leitão – Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados –
Sociedade de Advogados, SP, RL
http://www.mlgts.pt/
* Werfen
http://pt.werfen.com/

G| Condições de adesão a sócio da APMEP
Sócios Colectivos – Quota anual de 500€ (acresce IVA à taxa legal em vigor)
Sócios Individuais – Quota anual de 40€

Contacte-nos para mail@apmep.pt a fim de se tornar sócio

