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CURSO BREVE 

ALTERAÇÕES AO CCP: O NOVO REGIME DO DECRETO-LEI Nº 111-B/2017 DE 31.08 
 

 

OBJETIVOS 

 
Proporcionar aos formandos uma perspetiva das alterações introduzidas no Código dos 

Contratos Públicos pelo Decreto-Lei nº 111-B/2017, de 31 de agosto, que entrará em vigor 

no dia 1 de janeiro de 2018 

 

DESTINATÁRIOS 

 
Dirigentes e trabalhadores da Administração Pública, nacional, regional ou local que 

exerçam atividade profissional na área da contratação pública. 

Docentes e investigadores que pretendam informação e atualização nesta área 

 

FORMADOR 

 
Andreia Alexandra Mendonça Magalhães¸ Responsável pela Unidade de Compras do 

Centro de Recursos e Serviços Comuns (Serviços Partilhados) da Universidade do Porto 

 

DURAÇÃO 

O curso terá a duração de 8 horas. 

 

DATA 

 

4 de novembro de 2017, 09.00 h - 13.00 h; 14.00 h – 18.00 h. 

 

PROGRAMA RESUMIDO 

 
1. Desafios da contratação pública na atualidade  

a. Simplificação, desburocratização e flexibilização versus transparência e 

concorrência  

b. Função social e função ecológica da contratação pública  
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2. Principais alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 111-B/2017, de 31.08  

 

a. O novo procedimento da parceria para a inovação  

b. A reintrodução da consulta prévia  

c. O novo regime simplificado para celebração de contratos públicos de serviços 

sociais, de saúde e de outros serviços específicos  

d. A reserva de contratos para entidades que empreguem pessoas com 

deficiência ou desfavorecidas  

e. Definição do valor do contrato  

f. Alteração do critério-regra de adjudicação para o da proposta economicamente 

mais vantajosa 

g. Substituição dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e 

omissões pelos “trabalhos ou serviços complementares”  

h. Ajuste direto simplificado e concurso público urgente aplicado às empreitadas 

de obras públicas  

i. Promoção da adjudicação por lotes, como medida de incentivo às PME  

j. Consulta preliminar ao mercado no âmbito dos princípios da transparência e da 

concorrência  

k. A figura do gestor do contrato  

l. Aplicação aos membros do júri e aos peritos das medidas de prevenção e 

eliminação de conflitos de interesses  

m. Renovação da possibilidade de sanação da preterição de formalidades não 

essenciais das propostas  

n. Alterações ao valor da caução e ao regime de liberação  

o. A arbitragem institucionalizada  

 

3. Apreciação crítica: um novo CCP?  


