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NOTICIA
Programa de Formação sobre o Código dos Contratos Públicos e Plataformas Electrónicas de Contratação.
A Academia Vortal é um projecto singular dedicado ao desenvolvimento do capital humano no domínio da gestão e da
negociação de contratos de aquisição e venda de bens, serviços e empreitadas apoiados por plataformas electrónicas.
Orientado por uma equipa interdisciplinar de especialistas consagrados, este projecto inclui a colaboração de docentes
com elevada experiência profissional dos sectores público e empresarial, apoiando-se na vasta experiência de gestão
e de processamento de contratos da plataforma Vortal, inclui ainda a integração dos primeiros jogos de gestão sobre
contratualização a nível nacional. Este projecto assume oportunidade e prioridade especiais em 2008, após a publicação do
novo Código dos Contratos públicos (Dec.-Lei 18/2008).
Serão realizados em datas próximas, os seguintes cursos: &bull;

A &ndash; Seminário de Alta Direcção para Dirigentes Públicos e Dirigentes de Empresas Interessadas nos Mercados
Públicos &bull;
28 de Outubro &ndash; Tiara Park Atlantic&bull;
25 de Novembro
570&eur
B1 - Especialização em Contratos Públicos de Empreitadas de Obras Públicas &bull;
20-21-22 de Outubro &ndash;
Novotel Porto-Gaia&bull;
03-04-05 de Novembro&bull;
02-03-04 de Dezembro
950&euro;

B2 - Especialização em Contratos Públicos de Aquisição de Bens e Serviços &bull;
20-21-22 de Outubro &ndash; Novotel
&ndash; Porto-Gaia&bull;
03-04-05 de Novembro
&bull;
02-03-04 de Dezembro
950&e
B3 &ndash; Curso Especializado sobre o Modelo de Avaliação de Candidaturas e Propostas segundo o Novo código dos
Contratos Públicos&bull;
30 de Outubro&bull;
04 de Dezembro
570&euro; + IVA
Confirme já a sua presença.
Assistir a estas acções permitirá conhecer:

ü
As principais mudanças na Contratação Pública;ü
Os novos procedimentos e regras de divulgação e prazos;ü
O no
de responsabilidades dos dirigentes públicos;ü
As principais inovações e novo ciclo de contratação e escolha de
procedimentos;ü
A elaboração de modelos de avaliação e de qualificação;ü
As regras de execução de contratos de emp
ou de aquisição de bens e serviços;ü
As potencialidades da contratação electrónica, através do primeiro jogo de gestão sobr
contratualização;ü
Os livros &ldquo;O Código dos Contratos Públicos&rdquo; e &ldquo;A Gestão das Aquisições
Públicas&rdquo;.
Devem assistir a estas acções

ü
Administradores e Directores Gerais de Entidades Públicas ou Privadas;ü
Directores das áreas de Património,
Urbanismo ou Obras de Entidades Públicas;ü
Directores do Serviço de Contratação, Compras e Aprovisionamento de
Entidades Públicas;ü
Directores Comerciais e de Orçamentos de Entidades Privadas;ü
Directores Financeiros;ü
Asse
Jurídicos;ü
Advogados;ü
Técnicos Informáticos;ü
Profissionais e técnicos com funções operacionais nestas áreas.
Confirme já a sua presença. A Academia Vortal atribui um desconto de 10% a cada associado do OPET que se inscrever
no programa.
Faça a sua inscrição ou obtenha mais informações sobre os programas e calendários dos cursos em
www.academiavortal.pt, através do telefone 707 20 27 12 ou do email info@academiavortal.pt.
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