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APMEP	|	A	Associação	Portuguesa	da	
Contratação	Pública	

	
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	–	Associação	Portuguesa	da	Contratação	Pública	
	
	
A	|	Apresentação	e	Caracterização	

A	 APMEP	 –	 Associação	 Portuguesa	 da	 Contratação	 Pública	 –	 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.		
	
	
B	|	História	da	APMEP	

Ao	 longo	 da	 sua	 história	 a	 APMEP	 tem	 desenvolvido	 assinaláveis	
atividades	em	prol	da	melhoria	da	contratação	pública,	designadamente:	
A. Realização	de	encontros	e	seminários;	
B. Organização	anual	do	Congresso	Nacional	de	Contratação	Pública	
Eletrónica	(já	conta	com	10	edições	anuais,	a	primeira	em	2007),	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;	
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D. Participação	nos	trabalhos	da	Comissão	Europeia	e	do	Parlamento	
Europeu	visando	a	elaboração	das	novas	Diretivas	da	Contratação	
Pública;	

E. Participação	 na	 Comissão	 presidida	 pelo	 IMPIC	 para	
acompanhamento	e	revisão	do	Código	dos	Contratos	Públicos.	

	
	
C	|	Órgãos	Sociais	da	APMEP	

	
Mesa	da	Assembleia	Geral	

§ Presidente:	Prof.	Rui	Pena	(Rui	Pena	&	Arnaut	Associados)	
§ Secretários:	Dr.	Duarte	Lebre	de	Freitas	(Rui	Pena	&	Arnaut	
Associados)	e	Dr.	João	Marques	Mendes	(Rui	Pena	&	Arnaut	
Associados)	

	
Comissão	Directiva	

§ Presidente:	Prof.	Luís	Valadares	Tavares	(OPET/CESUR)	
§ Membros:	Prof.	Rui	Medeiros	(Sérvulo	&	Associados),	Dr.	Gonçalo	
Guerra	Tavares	(Rui	Pena	&	Arnaut	Associados)	e	Dr.	Jorge	Macara	
(Vortal)	

	
Conselho	de	Auditoria	

§ Presidente:	Dr.	Diogo	Duarte	Campos	(PLMJ-A.M.	Pereira,	Sáragga	
Leal,	Oliveira	Martins,	Júdice	&	Associados	–	Sociedade	de	
Advogados)	

§ Relator:	Dr.	Luís	Verde	de	Sousa	
§ Secretário:	Dr.	Rui	Pereira	Dias	

	
	
C	|	Direção	Executiva	da	APMEP	

Diretor	Executivo:	Eng.	Vasco	Borges	Moreira	
Co-Diretor	Executivo:	Eng.	Gonçalo	Marques	Mendes	
	
	
D	|	Principais	Atividades	da	APMEP	

As	 principais	 atividades	 da	 APMEP	 consistem	 no	 desenvolvimento	 de	
atividades	visando:	

§ O	benchmarking	dos	modelos	adotados	em	diferentes	Estados-
membro	e	instituições	abrangidas	pela	nova	legislação	dos	
mercados	públicos	(e.g.	Diretivas	CE	17/2004,	CE	18/2004);	
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§ Monitorização	dos	procedimentos	de	formação	dos	contratos	e	da	
sua	execução;	

§ Investigação	na	área	dos	mercados	públicos	e	contratação	
electrónica;	

§ Seleção,	avaliação	e	divulgação	de	boas-práticas	na	área	dos	
mercados	públicos	e	contratação	pública;	

§ Desenvolvimento	de	uma	knowledge-base	sobre	questões,	dúvidas	
e	problemas	relativos	à	aplicação	da	nova	legislação	dos	mercados	
públicos;	

§ Organização	de	seminários,	encontros	e	ações	de	formação	para	os	
diferentes	grupos	de	interessados;	

§ Prestação	de	apoio	aos	diferentes	stakeholders	de	modo	a	
ultrapassar	dificuldades	e	obstáculos	designadamente	de	natureza	
jurídica,	organizacional	e	tecnológica;	

§ Formação	de	grupos	especializados	de	representantes	de	
entidades	adjudicantes	e	fornecedores;	

	
Consequentemente,	as	principais	vantagens	de	ser	sócio	incluem:	
	

§ Receber	periodicamente	recensões	do	Tribunal	de	Justiça	da	UE	
(exclusivo	para	sócios	coletivos);	

§ Trocar	informações	e	esclarecer	dúvidas	ou	problemas;	
§ Participar	na	realização	de	avaliações	das	práticas	atuais;	
§ Participar	na	elaboração	de	propostas	de	melhoria	dos	modelos	de	
contratação;	

§ Participar	em	fórum	de	acompanhamento	sobre	as	práticas	da	
contratação	electrónica;	

§ Participar	nas	propostas	ao	Governo	de	iniciativas	legislativas	e	
regulamentares;	

§ Participar	em	Projetos	da	EU.	
	
	

	
E	|	A	APMEP	e	a	Resolução	alternativa	de	litígios	

A	 APMEP	 criou	 muito	 recentemente	 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,	 no	que	respeita	 a	 litígios	 associados	 à	
formação	de	contratos	públicos,	 		designadamente	através	da	 figura	do	
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árbitro	 de	 emergência,	 mas	 também	 aposta	 numa	 opção	 plenamente	
digitalizada	servida	por	esta	plataforma	electrónica	–	MEDPLAT	–	a	qual	
flexibiliza	e	viabiliza	todas	as	interações	e	todo	o	tratamento	documental	
sem	recurso			ao	papel.		

Esta	 plataforma	 foi	 desenvolvida	 pela	 APMEP	 e	 pelo	 seu	 parceiro	
tecnológico,	que	é	o	OPET.		

Esta	plataforma	está	já	disponível	em	www.medplat.pt	

	

F	|	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/	
		

*	Boston	Scientific	Group	

https://www.bostonscientific.com	
		

*	Consulgal	

http://www.consulgal.pt/pt/#	
		

*	DigitalSign	|	Certificadora	Digital	

https://www.digitalsign.pt/pt	
		

*	Esquível	Advogados	

http://www.esquivel.com.pt/	
		

*	INCM	–	Imprensa	Nacional-Casa	da	Moeda	

https://www.incm.pt	
		

*	Linklaters	

http://www.linklaters.com/	
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*	Pulmocor	

http://pulmocor.pt/	
		

*	Raposo,	Sá	Miranda	&	Associados	–	Sociedade	de	Advogados,	RL	

http://www.pra.pt/	
		

*	Rui	Pena	&	Arnaut	–	CMS	

https://cms.law/pt/PRT/	
		

*	Sapehty	

http://www.saphety.com/	
		

*	Sérvulo	&	Associados	–	Sociedade	de	Advogados,	Portugal	

http://www.servulo.com/	
		

*	SPMS	–	Serviços	Partilhados	do	Ministério	da	Saúde	

http://spms.min-saude.pt/	
		

*	Uría	Menéndez-	Proença	de	Carvalho	

http://www.uria.com/	
		

*	Vortal	

http://pt.vortal.biz/	
	
	

G|	Condições	de	adesão	a	sócio	da	APMEP	

Sócios	 Colectivos	 –	 Quota	 anual	 de	 500€	 (descontos	 nas	 inscrições	
extensíveis	a	colaboradores	da	entidade)	

Descontos	para	sócios	da	APMEP:	
	

§ 50%	 de	 desconto	 na	 inscrição	 para	 o	 Congresso	 Nacional	 de	
Contratação	 Pública	 Electrónica,	 congresso	 anual	 em	 Lisboa,	
sendo	o	evento	bandeira	da	APMEP	–	125€	para	sócios	em	vez	de	
250€.	
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§ 50%	de	desconto	na	 inscrição	para	o	European	Conference	on	e-
Public	 Procurement,	 congresso	 anual	 ou	bianual,	 já	 realizado	 em	
Barcelona,	Lisboa	e	Porto	–	250€	para	sócios	em	vez	de	500€.	

	
§ Descontos	muito	significativos	em	outros	eventos	extraordinários	
organizados	 pela	 APMEP	 (Seminários,	 Encontros,	 Congressos,	
Ações	de	formação,	etc.)	

	


