OPET - Observatório de Prospectiva da Engenharia e da Tecnologia

2º Curso Interdisciplinar - sobre Contratos Públicos e o Novo Código ( Dec.Lei
18/2008 )
5 e 6 de Março de 2008 | Tagus Park &ndash; Edifício do IST
Coordenador : Professor Luís Valadares TavaresFormar os dirigentes públicos sobre o novo regime da contratação
pública e sobre processos de contratação electrónica.1.Objectivos:Apresentar os temas essenciais ao Gestor ou Dirigente
Público para bem gerir os Contratos Públicos e ainda ao Empresário que pretenda ser contratado por Organismos de
Direito Públicos2.Programa: Este curso é presentemente o único que cobre os temas dos procedimentos da formação
do contrato , da qualificação e avaliação e da contratação electrónica numa optica integrada da gestão pública. Incide sobre
matérias que o Gestor ou Dirigente Público deve conhecer para bem gerir os Contratos Públicos segundo o Novo
Código dos Contratos Públicos e que o Empresário deverá conhecer para poder ser contratado por Organismos de
Direito Público. Este curso cobre ainda as ópticas do Direito , da Gestão , da Teoria , da Discussão e da Contratação
Electrónica. É oferecido um livro , a cada participante , sendo um guia de aplicação do código dos contratos públicos , cujo
autor é o Prof. Luis Valadares Tavares e cujo nome é " Guia de Aplicação do Código dos Contratos Públicos e A Gestão
das Aquisições Públicas , Empreitadas , Bens e Serviços".2º CURSO ESPECIALIZADO SOBRE O NOVO REGIME DE
CONTRATAÇÃO PÚBLICA
2.1. OBJECTIVOS
· Apresentar as principais inovações sobre o novo regime da contratação pública.
· Esclarecer métodos e procedimentos para contratar empreitadas e aquisições de bens ou serviços
· Dar formação sobre o novo modelo de análise e avaliação das propostas
· Esclarecer sobre as potencialidades dos novos meios de comunicação electrónica
2.2. DOCENTES
Prof. Luís Valadares Tavares (IST, OPET)
Prof. J. Antunes Ferreira (IST, OPET)
Prof. Tiago Duarte (UNL,PLMJ)
Dr. Manuel Lopes Rocha (PLMJ)Prof. Jorge Macara (Vortal)
Estes docentes têm estado associados à preparação e ao debate de diversas soluções sobre contratação pública agora
objecto de legislação.
2.3. CONTEÚDO
5 de Março
09h30 &ndash; 11h00: As novas Directivas &ndash; TD
11h30 &ndash; 13h00: O novo código dos Contratos Públicos &ndash; TD
14h30 &ndash; 16h00: A gestão do ciclo de contratação pública &ndash; LVT
16h30 &ndash; 18h00: A tipologia dos procedimentos de formação dos contratos &ndash; JAF
6 de Março
09h30 &ndash; 11h00: Análise e avaliação de propostas - LVT
11h30 &ndash; 13h00: Aplicações &ndash; LVT e JAF
14h30 &ndash; 16h00: Contratação Electrónica &ndash; MLR e RDF
16h30 &ndash; 18h00: Debate
2.4. LOCAL E INSCRIÇÕES
Este curso realiza-se no edifício do IST no Tagus Park em Oeiras.
As inscrições podem ser feitas por mail ou fax para o OPET ( opet@opet.pt ou fax: 214233252) até 22 de Fevereiro de
2008
O custo de inscrição é de 980 Euros.
Os participantes inscritos no 1º Congresso Nacional de Contratação Electrónica beneficiam de um desconto de 10%
2.5. LIVRO
É oferecido a cada participante um exemplar do livro de Luís Valadares Tavares &ldquo;A Gestão das Aquisições Públicas:
Guia de Aplicação do Código dos Contratos Públicos - Empreitadas, Bens e Serviços&rdquo;3.Processo de
Inscrição:Inscrições podem ser realizadas pelo preenchimento de uma FICHA DE INSCRIÇÃO Anuncia-se também a 24 de
Setembro de 2008 o 2º Congresso Nacional de Contratação Electrónica - Debate e Análise das Implicações das novas
directivas da UE e do novo Código de Contratação Pública bem como das potencialidades dos novos sistemas de
contratação electrónica.
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