
Acção de Formação

AVALIAÇÃO DE PROPOSTAS EM CONCURSOS PÚBLICOS
É obrigatório para as entidades públicas adjudicantes em cada procedimento contratual, de acordo

com o Código dos Contratos Públicos e desde que o único factor de avaliação não seja

exclusivamente o preço, elaborar e divulgar um modelo de avaliação de propostas que contemple o

conjunto de critérios que devem ser levados em linha de conta na decisão da escolha da proposta a

contratar.

Naturalmente que a elaboração desses modelos deve respeitar a legislação mas deve igualmente ser

um elemento fundamental de apoio à decisão para a entidade adjudicante no sentido de encontrar

a melhor proposta que, no entender dessa entidade, com base nos seus objectivos, valores e

restrições corresponda à melhor alternativa para a decisão de contratar.

Nesta acção de formação procura-se transferir para os participantes o conhecimento metodológico

necessário para a estruturação, operacionalização e aplicação de modelos de avaliação de propostas

baseadas em abordagens cientificamente robustas, legalmente enquadráveis no Código dos

Contratos Públicos e que constituam um racional fundamental para, em cada procedimento de

contratação, conduzirem à adjudicação da melhor proposta para a entidade adjudicante.

OBJECTIVOS
Discutir e apresentar os imperativos legais dos modelos de avaliação de propostas em Contratação

Pública.

Apresentar metodologias de elaboração dos modelos de avaliação de propostas.

Apresentar casos práticos de concepção e aplicação de modelos de avaliação de propostas.

DESTINATÁRIOS
A acção de formação destina-se a quadros superiores de entidades adjudicantes e

quadros técnicos de empresas de construção e obras públicas.
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COORDENAÇÃO E FORMAÇÃO

Prof. José Antunes Ferreira

Professor Associado Aposentado do Departamento de Engenharia 

Civil, Arquitectura e Georrecursos do Instituto Superior Técnico.

PROGRAMA  

16 de Janeiro de 2023

09H30 – 11H00 O papel do processo de avaliação de propostas na contratação.

O caso especial da contratação pública.

11H00 – 11H15 Intervalo para café.

11H15 – 12H45 Definição e estruturação de modelos de avaliação de propostas: critérios,

descritores.

12H45 – 14H15 Intervalo para almoço.

14H15 – 15H45 Definição e estruturação de modelos de avaliação de propostas: funções de

valor e coeficientes de ponderação.

15H45 – 16H00 Intervalo para café.

16H00 – 17H30 O Código dos Contratos Públicos e a avaliação de propostas e candidatos:

Valores base e preço anormalmente baixo; Identificação de factores e

subfactores de avaliação; Avaliação monofactor e multifactor (função de

valor de acordo com uma expressão matemática, ou de acordo com um

conjunto ordenado de diferentes atributos); Avaliação de candidatos

(modelo simples e complexo); Relatórios preliminar e final de

fundamentação.

17 de Janeiro de 2023

09H30 – 11H00 Exemplos de modelos de avaliação de proposta para prestações de serviços,

de empreitadas, de avaliação de candidaturas e de elaboração relatórios de

fundamentação.

11H00 – 11H15 Intervalo para café.

11H15 – 13H00 Caso prático - Construção de uma modelo de avaliação de propostas para

um caso prático.

Carga Horária de 10h

9h30 às 17h30 (1º dia)

9h30 às 13h00 (2º dia)

6 e 7 de Março de 2023

500€ + IVA 23% (615€)

OUTRAS INFORMAÇÕES

A FUNDEC reserva-se ao direito de adiar a formação, caso não seja garantido o número mínimo de formandos.
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CONTACTOS

Fernanda Correia / Vanessa Silva

Tel. (+351) 218 418 042

E-mail: fundec@tecnico.ulisboa.pt

www.fundec.pt


