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Sumário – Summary
This option deals with Public Procurement, which refers to the activity of public
entities of purchasing goods and services: from simple items (paper or clips) or
services (services of cleaning or gardening) to the construction of infrastructure
(highways, airports, bridges) or the acquisition of information technology systems or
military equipment or the utilities (water, energy, gas or postal services).
Increasing legal regulation, both on the national, the European and the international
levels tries to create fair competition in these contracts and to avoid fraud and
corruption.
This option first looks at the history of public procurement in Portugal, then looks at
the European Public Procurement Law and, finally, looks at the rules that in Portugal
regulate the formation and execution of such contracts.
This option is of particular interest for those students aiming to work in the fields not
only of administrative law, construction law and utilities (water, gas, energy...), but
also trade law, law of contract, international commercial law and international public
law.

Programa
Tema: Contratação pública sustentável
Em tempos de crise, é flagrante, mais do que nunca, que as entidades adjudicantes
públicas têm a obrigação de exercer o seu poder de compra de modo financeira, social
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e ambientalmente responsável. A sustentabilidade da contratação pública deve ser
vista nessas suas diversas dimensões. Quando os recursos públicos são especialmente
escassos, é indispensável assegurar a sua utilização o mais eficiente possível, sendo
intoleráveis quaisquer desperdícios ou fenómenos de corrupção.
Neste Curso de Direito dos Contratos Públicos, toma-se em consideração o atual
processo de modernização das Diretivas europeias sobre contratos públicos, no
quadro da estratégia Europa 2020 - para um crescimento inteligente, sustentável e
inclusivo – e pretende-se sensibilizar os estudantes para estas problemáticas,
familiarizando-os com os regimes do Código dos Contratos Públicos (âmbito de
aplicação, procedimentos adjudicatórios, execução dos contratos, regimes de
responsabilidade).
Assim, o programa percorre as seguintes temáticas, convidando os doutorandos a
refletir e problematizar acerca dessas questões: do modelo clássico de contrato
administrativo ao Direito Europeu dos Contratos Públicos; as Diretivas europeias de
2014 sobre contratos públicos; os princípios gerais da contratação pública e os
procedimentos adjudicatórios; procedimentalização, invalidade e responsabilidade;
Green Public Procurement: as considerações ambientais e sociais na adjudicação de
contratos públicos; contratos públicos e globalização.
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N.B. Nas aulas serão indicadas sugestões de leitura para temas específicos.
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