OFICINA DE PRÁTICA E CONHECIMENTO
Contratação Pública nas Organizações Sociais - Procedimentos e Peças
Procedimentais à luz das alterações da Lei 30/2021 de 21 de maio
2 e 9 de dezembro de 2021 | 9:30 – 12:30
13 de dezembro de 2021 | 14:00 – 17:00
Online – Plataforma Zoom
PERTINÊNCIA DO TEMA
As recentes alterações ao Código dos Contratos Públicos e as Medidas Especiais de Contratação
pública introduzem alterações relevantes na marcha dos procedimentos de Consulta Prévia e
Ajuste Direto. Nesta oficina proceder-se-á à atualização dos conhecimentos da Contratação
Pública através da revisitação destes procedimentos.
OBJETIVOS
Contribuir para a consolidação dos conhecimentos práticos sobre os procedimentos de Ajuste
Direto e de Consulta Prévia nas organizações sociais.
CARGA HORÁRIA
9 horas.

FORMATO/ METODOLOGIA
Método expositivo das matérias leccionadas.
Interatividade com os/as formandos/as no que respeita a perguntas e respostas sobre os
conteúdos da oficina.
Esclarecimento de casos práticos.
Análise de peças dos procedimentos de contratação pública: convite e caderno de encargos.
DESTINATÁRIOS
Coordenadores/as de equipas, diretores/as técnicos/as, técnicos/as e dirigentes de organizações
sociais e/ou entidades públicas.
CONTEÚDOS
1. Breve resumo das alterações resultantes da Lei 30/2021 de 21 de maio
2. Aplicação subjetiva e objetiva do CCP
3. Os tipos de procedimentos
4. As peças do procedimento: o convite e o caderno de encargos
DINAMIZADOR
Joaquim Amado: Advogado.
Dinamizador de vários workshops e ações de formação de Contratação Pública para Associações
de Desenvolvimento Local, IPSS e outras ONG, e consultor jurídico nesta e noutras áreas para
várias destas entidades.
Pós-Graduado em Direito e Prática da Contratação Pública e em Direito do Trabalho pela
Faculdade de Direito, Escola de Lisboa da Universidade Católica. Frequentou, ainda, vários Cursos
de Formação em Contratação Pública no Instituto Nacional de Administração e noutras entidades
formadoras. Diplomado no Curso de Especialização em Compras e Contratação Pública pelo
CEACP.
INSCRIÇÕES
Associados da EAPN Portugal: gratuito | Não associados da EAPN Portugal: 5€.
A inscrição deverá ser realizada até ao dia 28 de novembro de 2021, através do seguinte
formulário electrónico: https://forms.gle/Ya6Q6NFmDUZzKfMa8

O grupo será limitado a 30 participantes. Após a data limite para receção das inscrições, os/as
candidatos/as receberão, por email, a confirmação da aceitação da respetiva inscrição e toda a
informação relativa ao seu pagamento.
Os participantes da irão receber a documentação fornecida pelo dinamizador e o Certificado de
Participação via email.

ORGANIZAÇÃO

