
duração 
9 horas 
 
datas de realização   
a definir 
 
horário 
14h30 às 17h30 
 
preço de inscrição 
165,00 € 
 
descontos 
. earlybird 20% (132,00€) até 
15 dias antes do inicio do 
curso 
 
 
valores isentos de IVA 
 
a inscrição só fica completa 
após o pagamento 
 
este valor inclui: 
. documentação 
. certificado de formação 
 
local de realização 
Live training - Zoom  
 
 
 
 
 
 
inscrições e informações 
virginiablopes@ua.pt 
www.unave.pt 
tlf.: 234 370 833 

 

fundamentação 
O Gestor do Contrato como figura central na execução do contrato público, com a 
função de acompanhar permanentemente a execução material, técnica e financeira 
deste. Detém atribuições e responsabilidades específicas e próprias, podendo ser-lhe 
delegados poderes. 
O Gestor do Contrato é uma figura que, independentemente da regulamentação 
legal, tem de ser objeto de regulamentação interna, designadamente em sede da sua 
designação e concretização dos seus poderes, com a necessária produção de 
documentos relacionados.  
 
objetivos gerais  
O curso “O Gestor do Contrato” tem como intuito principal dar a conhecer as 
principais linhas orientadoras da figura do Gestor do Contrato e a sua importância no 
âmbito da execução dos contratos públicos, contribuindo para dar aos participantes 
as ferramentas necessárias à melhor compreensão desta figura e das consequências 
dela resultantes no acompanhamento da execução daqueles contratos. 
  
 
objetivos específicos  
No final do curso “O Gestor do Contrato”, os formandos deverão ser capazes, 
nomeadamente, de: 
- Reconhecer o enquadramento legal e a evolução legislativa da figura do Gestor do 
Contrato; 
- Identificar a finalidade da figura do Gestor do Contrato; 
- Conhecer quando tem de ser designado o Gestor do Contrato; 
- Identificar os conceitos de Gestor do Contrato Interno, Gestor do Contrato Externo e 
Equipa Pluridisciplinar; 
- Reconhecer figuras próximas do Gestor do Contrato; 
- Identificar as principais funções do Gestor do Contrato; 
- Reconhecer o perfil associado ao Gestor do Contrato; 
- Conhecer as principais responsabilidades associadas ao Gestor do Contrato; 
- Conhecer as implicações práticas do exercício das funções associadas ao Gestor 
do Contrato; 
- Reconhecer a necessidade de regulamentação interna associada à figura do Gestor 
do Contrato.  
 
destinatários 
Profissionais que exercem funções nas áreas da contratação pública e ou dos 
contratos públicos ou afins, nomeadamente, com responsabilidades pela 
organização, planeamento e acompanhamento de procedimentos de contratação 
pública e ou execução dos contratos públicos.  
 
conteúdos programáticos 
Sessão 1 – Apresentação / Proposta de avaliação / Descrição sumária do Curso / 
Avaliação atual dos Formandos a respeito da figura do Gestor do Contrato / 
Enquadramento legal e evolução legislativa da figura do Gestor do Contrato / 
Identificação da finalidade do Gestor do Contrato / Designação do Gestor do 
Contrato: questões práticas fundamentais e responsabilidades / Gestor do Contrato 
Interno, Gestor do Contrato Externo e Equipa Pluridisciplinar / Figuras próximas do 
Gestor do Contrato / Discussão e Resolução de Exercício.  
Sessão 2 – As principais funções do Gestor do Contrato / Poderes delegados e 
poderes indelegáveis no Gestor do Contrato: fundamento legal e motivação / O perfil 
associado ao Gestor do Contrato: Reflexão / As implicações práticas 
do exercício das funções associadas ao Gestor do Contrato: Casos 
Práticos / Resolução de Exercício.  
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Sessão 3 – As principais responsabilidades associadas ao Gestor do Contrato: a relevância 
e as implicações futuras; Reflexão / Responsabilidades internas e externas / Resolução de 
Exercício.  
A necessidade de regulamentação interna associada à figura do Gestor do Contrato: refle-
xão e abordagem a instrumentos possíveis / Caso Prático / Avaliação de Trabalho 
(exposição de Trabalho associado a uma das matérias do Curso). 

Métodos pedagógicos a utilizar 

Método expositivo, com recurso a apresentação PowerPoint, e resolução de casos práticos e de 
exercícios. Elaboração de Trabalho pelos Formandos (exposição de Trabalho associado a uma 
das matérias do Curso).  

 

Espaços e equipamentos necessários 

Computador e ligação à Internet  


