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Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 

 

A pandemia de COVID-19 tornou evidente que as entidades adjudicantes públicas têm a obrigação 

de exercer o seu poder de compra de modo financeira, social e ambientalmente responsável. A 

sustentabilidade da contratação pública deve ser vista nessas suas diversas dimensões e é 

indispensável assegurar a utilização o mais eficiente possível dos contratos públicos, sendo 

intoleráveis quaisquer desperdícios de recursos ou fenómenos de corrupção. Nesta disciplina de 

Direito dos Contratos Públicos, toma-se em consideração o Direito Europeu dos contratos públicos, 

no quadro da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, e pretende-se sensibilizar os 

estudantes para estas problemáticas, familiarizando-os com os regimes das Diretivas Europeias e 

do Código dos Contratos Públicos, incluindo a sua recente revisão (âmbito de aplicação, 

procedimentos adjudicatórios, execução dos contratos, regimes de responsabilidade). 

 
 
Conteúdos programáticos 

 

1º TEMA: Aproximação ao universo dos contratos públicos. 

2º TEMA: O Direito Europeu dos Contratos Públicos: origens e evolução 

3º TEMA: O modelo clássico de contratação administrativa em Portugal: origens e evolução 

4º TEMA: A transposição das Diretivas europeias e a aproximação dos regimes jurídicos da 

contratação pública na Europa: requiem pelo contrato administrativo 

5º TEMA: O universo dos contratos públicos no Código dos Contratos Públicos 

6º TEMA: Os princípios gerais da contratação pública   

7º TEMA: Circular Public Procurement: as considerações ambientais e sociais na adjudicação de 
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contratos públicos  

  8º TEMA: Procedimentos adjudicatórios 

  9º TEMA: Invalidade  

10º TEMA: Execução, inexecução e responsabilidade 

 
 
 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 
 

1. Ensino teórico-prático.  

 

2.  Avaliação contínua baseada em: a) participação nas aulas (quer teórico-práticas quer 

práticas) e realização de alguns TPC; e b) realização de um exercício escrito, com 

componente teórica (10 valores) e prática (10 valores).  

 

3. Aprovação com 10 valores de avaliação contínua. 
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(N.B. Nas aulas será indicada bibliografia específica para os diversos temas) 
 
 
 

 


