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1.º dia (30 de Setembro)
9h30 – Recepção dos participantes
9h45 – Abertura dos trabalhos
10h00 – Protecção das condições de concorrência na contratação pública
Notas sobre Alguns Métodos de Dinamização do Tecido Empresarial em Procedimentos de Contratação Pública e o
seu Impacto sobre o Princípio da Concorrência
Pedro Fernández Sánchez (FDUL)
A posição do incumbente e a promoção da sã concorrência na contratação pública: definição das peças do
procedimento, conflitos de interesses e outras questões
Marco Caldeira (FDUL)
Moderação: Ana Gouveia Martins (FDUL)
11h15 – Intervalo
11h30 – Sustentabilidade na contratação pública
Da contratação pública sustentável à contratação pública circular: o objeto da procura e o modelo de gestão
Raquel Carvalho (UCP)
Implicações do princípio da sustentabilidade nos contratos públicos de bens alimentares
Maria João Estorninho (FDUL)
Moderação: Nuno Cunha Rodrigues (FDUL)
13h – Intervalo para almoço
14h30 – Dois tópicos de regime substantivo
Algumas questões sobre subcontratação após a revisão de 2017
Sara Augusto de Matos (FDUL)
Gestor de contrato: o estado da arte, na sequência da Orientação Técnica n.º 05/CCP/2019 do IMPIC
Tiago Serrão (FDUL)
15h45 – Intervalo
16h – Aspectos do concurso limitado por prévia qualificação (e outros procedimentos com fase de qualificação)
O concurso limitado por prévia qualificação após a revisão de 2017 do CCP
Ana Gouveia Martins (FDUL)
A declaração bancária equivalente ao preenchimento de requisitos de capacidade financeira no CCP
Januário Costa Gomes (FDUL)
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17h15 – Encerramento dos trabalhos do 1º dia

2.º dia (1 de Outubro)
9h30 – A transformação dos processos na contratação pública
Blockchain e contratos públicos
Pedro Telles (Copenhagen Business School)
Instituição e experiência de funcionamento dos primeiros Sistemas de Aquisição Dinâmicos da área da saúde
(SPMS – Serviços Partilhados do Ministério da Saúde) (a confirmar)
Moderação: Paula Bordalo Faustino (University of Nottingham / Sérvulo & Associados / Católica Global School of Law)
10h45 – Intervalo
11h00 – Apresentação de comunicações (call for papers)
A norma proibitiva da contratação com prejuízo nos serviços de segurança privada: sentido e validade
Ricardo Neves (Pares Advogados)
A exclusão da Parte II do Código dos Contratos Públicos como veículo de estímulo da concorrência
Rui Costa (EMEL)
A (in)flexibilização na aquisição dos serviços sociais e serviços análogos
Mariana Trigo Pereira (BAS Advogados)
13h00 – Intervalo para almoço
14h30
Objectividade do critério de adjudicação/modelo de avaliação e discricionariedade na avaliação de propostas – um
percurso jurisprudencial
Miguel Assis Raimundo (FDUL)
15h00
Âmbito objectivo da ‘Directiva Concessões’ e parte II do CCP – divergência ou convergência?
Jorge Pação (FDUL)
15h45 – Intervalo
16h00 – Conferência:
O regime excepcional e temporário de reequilíbrio financeiro de contratos de execução duradoura, no âmbito da
pandemia da doença COVID-19 (Decreto-Lei n.º 19-A/2020, de 30 de abril)
Mário Aroso de Almeida (UCP)
17h – encerramento dos trabalhos do 2.º dia

3.º dia (2 de Outubro)
9h30 – Conferência:
Situação dos trabalhadores de entidades privadas em face da extinção de contratos públicos de colaboração entre
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essas entidades e empregadores públicos
Pedro Costa Gonçalves (FDUC)
Mesa: Ana Fernanda Neves (FDUL)
10h45 – Intervalo
11h00 / 13h00 – Mesa Redonda
As recentes/projectadas alterações ao Código dos Contratos Públicos
Licínio Lopes Martins (FDUC); Isabel Celeste Fonseca (EDUM); Miguel Assis Raimundo (FDUL); José Duarte Coimbra
(FDUL)
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Informações

Local: Devido à evolução das condições sanitárias, As Jornadas realizam-se exclusivamente online, na plataforma Zoom.
Nota: Na modalidade presencial e dado o actual contexto, algumas das intervenções dos oradores poderão ser realizadas à distância,
por videoconferência. Em qualquer caso, será sempre assegurada a transmissão por todas as vias: projecção em sala, e através da
plataforma Zoom. O público poderá igualmente participar presencialmente, limitado à capacidade da sala, ou online

Propina: 50€ (presencial ou online).
O valor da inscrição inclui um exemplar do livro Jornadas de Direito dos Contratos Públicos (16-17 de Maio de 2019) –
Actas da Conferência, Coordenação de Miguel Assis Raimundo, Lisboa: AAFDL, 2020. Os exemplares do livro poderão ser
levantados assim que o pagamento da inscrição for regularizado.

Inscrições
Inscrições online através do botão respetivo, no menu vermelho, acima nesta página:
Não necessita enviar comprovativo dos pagamentos multibanco feitos na sequência da inscrição online, pois eles são
enviados diretamente pela rede.
As inscrições ficam confirmadas com a regularização do respetivo pagamento.
Todas as entidades que necessitem de emissão prévia de factura, deverão enviar a Nota de encomenda ou Requisição de
factura em nome do ICJP, NIF 506 512 495 para o e-mail icjp@fd.ulisboa.pt identificando nome do participante a inscrever,
nome do curso/conferência e data do mesmo, após efectivação da inscrição online (opção pela modalidade de pagamento
por transferência bancária).
No formulário de inscrição (passo 1) deve ser inserido no campo “e-mail” o e-mail do futuro aluno e não outro qualquer,
caso contrário este não ficará registado no site e não poderá aceder à área ALUMNI.
O e-mail de contacto da entidade que inscreve o futuro aluno (quando for esse o caso) deve ser inscrito no campo “e-mail”
do formulário de pagamento (passo 2).

Frequência do Curso:
O curso irá decorrer online na plataforma ZOOM.
Veja aqui como aceder e usar a mesma.
Os dados de acesso às conferências são enviados antes de cada aula, para o e-mail do inscrito.
No acesso às salas de aula Zoom, os inscritos devem usar o nome constante da inscrição, para que possam ser admitidos nas
mesmas.

Contactos:
Instituto de Ciências Jurídico-Políticas da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.
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Dra. Telma Oliveira, 2.ª a 6.ª feira das 11h00 às 13h30 e das 14h30 às 19h00.
Telefone: 217 820 265 – Tml.: 933 469 330 - E-mail: icjp@fd.ulisboa.pt
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Ficha Técnica

Coordenação:
Miguel Assis Raimundo;
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